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Denne bog beskriver ikke kun hvad der sker på Bornholm, men også
det der gjorde, at jeg blev nødsaget til at flytte til Bornholm, derfor har
den undertitlen: ”Mord fra et skrivebord”.
Bornholmermafiaen er frimurer, der på Bornholm laver mere åbenlyst
kriminalitet, end i mange andre dele af landet, de ødelægger øens
økonomi og omdømme oppefra.
Kommunens embedsmænd, er styret via grundlovens §3, dens små
side virksomheder, her under el og vandværker, er ikke underlagt §3,
så her er det via frimurerne, derfor gennemgår bogen både grundlaget
for embedsmænd og frimurene.
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I Danmark bliver personer som kæmper for demokrati modarbejdet,
Danmark er nemlig slet ikke et demokrati endnu. Vi har heller aldrig
fået gennemført en revolution. Den sidste der var mislykkedes.
Det var fra 1918 til 1920, startende med slaget på børsen og sluttende
med påskekrisen. Det beskriver jeg i bogen om påskekrisen.
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Frimurernes historie.
De fleste har set når kongehuset holder taffel, så er det frimurene der
servere og opvarter gæsterne. Men frimurene er andet end tjenere for
kongehuset til middage, de er også tjenere i den daglige drift, hvilket
vil sige at de fungere som et netværk for den regerende konge.
Der er en god grund til al det hemmelighedskræmmeri, der er i
logerne, de fleste ville nemlig tage afstand fra deres formål og virke.
De mange ritualer og deres symboler, vildleder mange, det er nemlig
ikke dem man skal fokusere på. Det er derimod deres opståen og
navne, for det viser også hvorfor frimurene er opstået, samt deres
formål.
Formålet syndes mange bøger at have undladt, eller kun beskrevet
meget let. Det eneste interessante ved ritualerne, er at man ved hver
grad, ligesom forlader et tidligere liv, og starter på et nyt, for dermed
siger man også, at der ikke er nogen vej tilbage.
Man mener, at frimureriet er startede i til England under kong
Athelstans regeringstid (924-939). han betragtes som den første konge
af England, da hans far Edward døde i juli 925, blev han ikke bare
anerkendt som konge i Wessex, det skete først i September, og da han
i 927 erobrede den sidste tilbageværende Vikingeborg i York, blev han
som den første konge i hele England.
Han tog Skotland i 934, og det kan godt begrunde, at man havde brug
for en sammenslutning, der kunne støtte op om ham som konge.
Efter Athelstans død i 939, fik vikingerne i øvrigt tilbage erobret
kontrollen over York, og først i 954 fik Englænderne så York tilbage,
så i perioden lige efter Athelstans død var der altså behov for en
sammenslutning der kunne bevare kongemagten.
Frimurer logernes funktion, skal nemlig ses på den historie som
udspillede sig lige inden, eller omkring en loge dannes.
Det tyder ikke på, at der i de første loger var ceremonier og leveregler,
det kom senere.
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Det første dokument med leveregler man har, er fra 1300 eller starten
af 1400 tallet. Benævnt som Regiusmanuskriptet eller Regiusdigtet,
det beskriver god opførsel, men ikke ritualerne, nogle af dem kom
sandsynligvis allerede efter Jaques de Molay død i 1314.
Han var den sidste af tempelridderne. Tempelridderordnen blev stiftet
i 1118, efter det første korstog. De blev senere lyst i band af paven,
både fordi de blev anklaget for kætteri, hvilket jo viser at der har været
en slags kirkelige ceremonier, men nok også fordi det sidste korstog i
1204, gik galt.
Riddernes korstog, startede ellers med at Kristne, Katolikker og Jøder
dannede en fælles hær, for at fordrive Muslimerne fra den hellige by
Jerusalem, så i starten var der fælles fodslag.
Men i 1204 fik Korsfarerne ødelagt Konstantinopel, selvom at den var
kristen. Den var på det tidspunkt verdens største by. Det betød, at
paven tog afstand fra handlingerne, og der kommer et anspændt
forhold mellem orden og kirken, der jo selv havde indbudt til disse
korstog i starten.
Det er muligt, at det netop var fordi korsridderne udviklede sig til
røvere og banditter, at man i frimurerlogerne kun optager medlemmer
som har et godt ry.
Så kan de altid senere få dette ry ødelagt, når de følger logens ordre
om at svindle. At logerne kan kædes sammen med korsridderne,
fremgår også af A.M. Ramsay tale i Paris i 1736-37 da han sagde
følgende:
Pa korstogenes tid var det i Palæstina mange Fyrster, Lorder og
borgere, som slog sig sammen og gav det løfte at genopbygge de
kristnes templer i det hellige land, og tog fat på den opgave at få
arkitekturen tilbage til sin første karakter. De kom overens om
forskellige gamle tegn og symbolske ord, hentet fra religionens kilde,
for at kunne genkende de enkelte hedningene og saracenerne. Disse
tegn og ord blev bare meddelt til dem, som højtidelig lovet,
undertiden endog ved alterets for, aldrig at røbe det. Dette hellige løfte
var derfor ikke en afskyelig ed, som det er blevet kaldt, men en
hæderlig forp1iktelse for at forene kristne af alle nationaliteter i et
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broderskab. En tid efter indgik orden en intim forening med
Ridderne af St. Johannes fra Jerusalem. Fra det tidspunkt b l e v
orden benævnt St. Johanneslogen. Denne forening fandt sted efter
israelitternes eksempel, da de bygget det andet tempel, idet de holdt
murerske og mørtel i den ene hand, mens de holdt sværd og skjold i
den anden.
Derfor må orden ikke opfattes som en genoplivelse af bakkanalerne
(Romersk gilde), men som en orden der er grundlagt i den fjerne
oldtid og fornyet i det hellige land af vore forfædre for i erindringen
a t g e n k a l d e de mest sublime sandheder under de selskabelige
glæder. Konger, F yrster og Lorder vendte tilbage til deres land, hvor
de dannede f orskellige loger. På de sidste korstogs tid var der allerede
dannet mange loger i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig og derfra til
Skotland, på grund af den nære forbindelse mellem franskmænd og
skotter. (kilde:FRIMURERBLADET 1950)

Fra Korsriddernes opløsning, bliver ordnerne delt i en katolsk
(Malteserkorsorden) og en kristen (Johannesorden) den sidste opkaldt
efter Johannes døberen.
Som følge af, at frimureriet bruger historien fra korstogene, om
Jerusalems befrielse, er mange af deres helligste værdier også tilbage
fra korstogenes tid. Således betyder det hellige tempel i Jerusalem
meget for dem.
Det første hellige tempel skulle være blevet bygget af Hiram Abiff
omkring år 950 år f.kr. der blev udnævnt til chefarkitekt af Kong
Salomon.
Templet bliver opført som et monoment på det forenede monarki
mellem Israel og Juda, så det hellighed er ikke kun for troen, det
markere et stærkt samarbejde, på et monarkisk plan.
Det er nok i virkeligheden, det som gør templet til noget stort i
frimurer sammenhæng.
Da byggeriet er færdigt bliver Hiram Abiff, slået ihjel inde i templet,
måske på foranledning af kong Salomon. Der er lidt forskellige
beretninger, omkring Hiram Abiffs rolle i forbindelse med
tempelbyggeriet, enten skulle han kun udsmykke det, eller også var
han hovedansvarlig. Det er nogle murersvende der slår ham ihjel, og
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gemmer ham under en Akaciebusk. Fordi han ikke vil afslører
murermestrenes hemmeligheder. Han bliver dog fundet og gravet op,
så han kan blive ordenligt begravet.
Paladset blev ødelagt ved belejringen i 587 år F.kr., men så
genopbygget af Zorababel, 520 F.kr. derfor får Zorababel også en
særlig plads i frimurer verden. Ham der genopbygger det monarkiske
symbol.
Det originale tempel havde søjler i fronten af indgangen, så det ser
man også tit i frimurerlogerne. Ved siderne var der så to søjler, den til
højre for indgangen kaldes for Jakin, som betyder (en der etablere) og
til venstre kaldes den for Boaz som betyder (Guds styrke) oven på
disse søjler var der granatæbler med liljer, som symbolisere harmoni.
Siden dannelsen af den første storloge (paraplyorganisation) i 1717 i
England har de enkelte frimurerloger været organiseret under
landsdækkende storloger. Logerne er altså delt op i lande, så man i
hvert land, kan have sit hellige væsen (konge) som man arbejder for.
Storlogen havde kun to grader i starten, man fristes til at sige først
væbner og så ridder, men man adoptere murer princippet med tre
niveauer. Lærling, svend og mester.
Dette nok mere fordi de gamle tempelbyggere havde stor viden,
hvilket også præger logerne i starten, for som man siger viden er magt.
Det er eliten inden for videnskab, og dem i samfundets højeste
rangklasser som primært bliver medlemmer i starten.
I dag er det ikke kun de øverste samfundslag, man har set en fordel af
at have flere samfundsklasser, i den Svenske model, var man i starten
opdelt i overklassen, og middelklassen, overklassen havde hvide
kapper, mens middelklassen havde grå.
I de få katolske loger der har været, arbejder man så for også, for at
styrke Pavens magt, også derfor at formanden for Malteserkorsets
orden, gik af da paven kritiserede ham.
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Det betyder, at frimurerne modarbejder demokrati, og kæmper for et
forsat enevælde, nøjagtig lige som deres egen organisation jo er.
Derfor knuser de alle dem der kæmper for demokrati, med løgn og
regnskabsfusk eller i yderste konsekvens mord.
Selve ritualerne, som de andre bøger gør meget ud af, kan ikke
stamme fra de første loger, da flere af de ordner, som er kommet til
siden, har flere grader, og der er jo forskellige ritualer til de forskellige
grader. I dag er der, foruden de 3 første trin, 9 yderligere i den
Engelske, og 10 i den Danske, i den skotske er der 33 grader i alt.
Man kan finde noget om ritualernes oprindelse i Erich Ludendoffs bog
Vernichtung der Freimaureri durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, fra
1927. den er skrevet mens Tyskland var en republik, og altså før at
Hitler kom til magten, men Ludendoff var med ved ølstuekuppet i
München i 1923, så de citater han bringer, har et politisk formål. De
indikere, at frimurene er stærkt infiltreret af jøderne.

Jeg tror at mange kristne og katolikker, vil kunne se noget fra deres
religion i ritualerne, så selvom at det er en rabbiner der udtaler det,
skal man ikke lægge så meget i det, for de kongerne der byggede det
første tempel, Salomon og Hiram, var messianske jøder, altså Jesustroende jøder, så det kan være svært at præcisere.
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Når Hitler også jagtede Frimurene, skyldes det nok mere, at logerne
kæmpede jo for en kejser i Tyskland. Det kan man se på dette citat Br.
Didler, som bl.a. skriver at frimurene arbejder på en revolution, mod
det nu demokratiske Tyskland, og at det også derfor er bedst for dem
at være hemmelige.
Hitlers vrede mod jøderne stammer fra Rapalloaftalen, hvor en jødisk
underigsminister Walther Rathenau sammen med Gustav Stressemann
som var embedsmand, og ”halv jøde”, giver Rusland for store
indrømmelser, som så forudsager en opstand i Tyskland. Walther blev
myrdet som følge af det, kun nogle måneder efter.
Ligesom ved korstogene, har jøderne været indblandet i logerne.
Logerne kan dog ikke af den grund tillægges nogen religion, de er jo
netop åbne over for forskellige religioner.
Erich Ludendoffs bog viser dog klart, at Frimurene slet ikke høre
hjemme i et demokratisk samfund, fordi målet er en stærk kongemagt.
Erich Ludendoff beskriver også en jesuit loge, men ved at undersøge
den, viser det sig, at logen ikke kæmper for en speciel konge, og den
kan derfor ikke kan sammenlignes med de andre. Logen hedder Bne
Briss orden.
At den ikke er som de andre loger, kan også ses ved at Dag Sverre
Mogstad ikke har medtaget den i sin bog, som ellers er et forsøg på at
kortlægge loger generelt.
Det udtales B'nai B'rith, og er hebraisk, det betyder Pagtens sønner.
Altså igen en henvisning tilbage til korstogene.
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Den blev grundlagt i 1843 i New York, og er dedikeret til selvfremme
af tolerance , menneskehed og velfærd. Samt naturligvis at udbrede
jødedommen. Logen har siden 1897 tilladt kvinder.
I 1700-tallet fik en række kongelige, kejsere, adelige og intellektuelle
interesse for frimureri. Logerne kunne i perioden tiltrække de højeste
samfundsklasser.
Inden dannelsen af storlogen i 1717, havde der været flere oprør
blandt herremændene, de jakobinske oprør. Det var i store træk en
kamp om katolikker og kristne.
I det første oprør lykkedes det at tage det nordlige Skotland. De tog
Inverness, Gordon Castle, Aberdeen og længere sydpå, Dundee, men
var ikke istand til at tage. Fort William.
Det Engelske del af oprøret slutter med Slaget af Preston, den 12-14
November. Hvor Jakobitterne, der var ledet af George Seton d.5. Jarl
af Winton, måtte overgive sig.
George Seton d.5, undslipper i 1715 til eksil, og hans flugt kunne jo
resultere i endnu et forsøg, når det var samlet støtter, for oprørene
havde tidligere kontaktet paven med henblik på støtte.
Dette kan altså have været medvirken til at man ville sikre
kongemagten yderligere, i 1717 hvor den første storloge dannes.
Når man ville gøre noget ekstra for at forhindre en katolsk regent, var
det fordi Queen Mary i sin regeringstid fra 1553 til 1558, havde
henrettet over 300 kristne, hun fik derfor tilnavnet Blody Mary.
Den første loge, kæmpede for at holde Stuart familien fra tronen, da
denne var katolsk. Så når man siger, at man ikke nødvendigvis skal
tilhører en bestemt religion, er det lidt forkert, for alt efter hvilket land
en loge ligger i, må man tilhøre den religion der hersker der.
Ved dannelsen af den første storloge, var det meget vigtigt, at man var
kristen. Der var jo en kamp mellem kristne og katolikker.
Og det kan meget vel tænkes at man også af den grund ikke ville have
kvinder i logerne, de havde ikke de bedste ry som regenter, for også i
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Rusland havde Kejserinde Anna brudt håndfæstet, da hun først var
blevet kejserinde, i 1711, altså kort før oprettelsen af storlogen. Det
var høj adlen der gjorde hende til kejserinde, men hun valgte at
tilslutte sig lav adlens ønsker.
Men da de moderne loger jo er et levn fra korstogenes riddere, kan det
også have været naturligt at holde kvinderne ude, fordi man jo foruden
ritualer, skulle agere voldsomt, når det var krævet, for at holde kongen
ved magten.
Det kunne man se i Sverige, hvor Karl den 13. i sin egenskab
stormester, fik startet en special fin orden Helena-orden, som senere
blev mistænkt for mordet på Gustav den 3., hvilket gav Karl den 13
mulighed for at regere Sverige. Det fremgår af Sverre Dag Mogstads
bog, som desværre bruger mere tid på ritualer, end på formålet med at
danne loger i det hele taget.
Frimurer bevægelsen bliver første gang bandlyst af paven i 1738.
Den ældste del af den Danske Frimurerorden St. Martin, blev stiftet
11. november 1743 og eksisterede frem til 9. januar 1767, hvor den
blev slået sammen med Den Danske Frimurerorden.
St. Martin var en klostergrundlægger, han er en katolsk helgene, han
misionerede for at kristne i Italien, han kom i fængsel, da han som
soldat ikke ville gå i krig, for som han sagde: "Jeg er Kristi soldat" så
ordnens navn, hentyder til en meget troende mand, og det var
Christian den 6 og hans hustru også, Christian den 6. inførte
konfirmationen, og flere straffe hvis man ikke opførte sig kristent.
Hoffet var kendt for sin udpræget tyskhed.
St. Martin er også en ø, som Columbus opdagede, og som senere blev
delt mellem England og Frankrig, netop det at England og Frankrig
sloges om et område, var jo også grunden til at de første loger
samledes.
Det var i øvrigt Frankrig der fik det meste af øen, der dermed
overvejende blev katolsk, Christian den 6s hustru, kom fra en familie,
med en katolsk far, og en lutherransk mor.
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Den ældste bestående loge under Den Danske Frimurerorden
(Zorobabel og Frederik til det kronede Haab) blev konstitueret 25.
oktober 1745.
Den startede under navnet Zorobabel, navnet Zorobbabel, er altid
forbundet med ypperstepræsten, der vendte tilbage med, Joshua søn af
Jozadak, disse to mænd ledte den første bølge af jødisk hjemvendte fra
eksil og Zorobabel begyndte at genopbygge Salamons templet.
Så selvom at navnet Zorobabel, ikke lyder så dansk, skal det ses i
sammenhæng med en lige så byggeglad konge, Christian den 6 var
nemlig også forbundet med byggeri, han byggede adskillige ting, bl.a.
Christiansborg, Eremitageslottet, et nyt Toldkammer i Helsingør, samt
Sophienberg ved Rungsted. I Hørsholm blev det gamle slot ligeledes
nedrevet og et nyt opført. Byggeriet varede fra 1733 til 1745.
Så da Christian den 6 i 1739, indførte almindelig undervisningspligt, i
de Rytterskoler som han far havde ladet opføre, men hvor
undervisningen ikke altid lå fast, fordi landarbejdet for godsejerne var
primært, var det ikke alle godsejere der blev begejstret, han måtte så i
1740 tilkendegive, at undervisningen burde kunne etableres uden de
store udgifter for godserne, og at de vil blive velsignet af gud, for
deres indsats.
Dette kan have været en god grund til at stifte en loge, som kunne
sikre kongen, der jo brugte mange midler på byggeri, midler som
hovedsageligt kom ind via Øresundstolden, samt en øget handel. I
1732 oprettedes bl.a. Asiatisk Kompagni, hvor han var hovedaktionær.
Frimurene skulle altså være, som navnet jo også antyder, nogle der
bygger op. Man har stadig den opfattelse, at når bare der er gang i
byggeriet, vil økonomien blomstre. Men, under Christian den 6. tid
var økonomien mere præget af modgang, også fordi mange af de
byggerier han startede, fik store problemer, trak ud, og blev meget
dyre.
I 1749 stifter man Den Dansk-Norske Provinsial-Storloge med
Christian Conrad greve Danneskiold-Laurvig som
provinsialstormester.,Den Dansk-Norske Provinsial-Storloge blev
nedlagt i 1765.
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Christian Conrad greve Danneskiold-Laurvig havde en 10 grad i
England, så det var de engelske principper der blev overført.
Logen får en kort levetid, fordi Christian Conrad greve DanneskioldLaurvig, faldt i unåde hos kongen, da han ville bortføre en skuespiller,
han var blevet forelsket i. Han havde sit gods i Norge, og der måtte
han flygte til.
Også i Norge starter han en loge, inden at han faldt i unåde, men
pågrund af sit dårlige omdømme, måtte han drosle ned for frimurer
aktiviteterne, man skal nemlig være en mand med godt omdømme,
bare for at blive optaget.
Den almindelige danske frimurerorden fulgte ellers meget den tyske,
også fordi vores kongefamilie jo stammer fra Slesvig, så da den tyske
orden går over til at være katolske, i forbindelse med indførelsen af
systemet strikte observans i 1765, følger den danske orden med, under
navnet Binin, der betyder tusinde på Tyrkisk.
Måske en tilkendegivelse til Frederik den 5. om at man var mange der
stod bag ham, det kan man kun gisne om. Han var adlens mand, og
derfor kan det godt have været nødvendigt, at vise at nogle stod bag,
for største delen af befolkningen blev jo så undertrygt, af adlen.
I 1767 blev St. Martin forenet med Zorobabel under det nye navn
Zorobabel zum Nordstern.
I 1778 etableredes endnu en loge i København, Friedrich zur
Gekrönten Hoffnung.
Der var i årene efter Struensse, en broget regering, for selvom at
Christian den 7 blev siddende, var beslutningerne lagt ud til flere
forskellige, logen kan godt ses som en hjælp til Frederik den 6, så han
kunne tage mere og mere over.
I 1784 skete dette, da Frederik sammen med bl.a. Reventlow overtog
regeringen, det var dog stadig Christian den 7 der var formel hersker
og derfor underskrev lovene.
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Netop brugen af dette navn til logen, viser jo hvad formålet med logen
var, at støtte op om den enevældige konge. (for han ville jo blive
konge på et tidspunkt)
I 1855 blev logen forenet med Zorobabel zum Nordstern, som derved
fik sit nuværende navn Zorobabel og Frederik til det kronede Haab (i
daglig tale kaldet Zorobabel og Frederik eller blot Z & F). Zorobabel
og Frederik eksisterer stadig i dag, og er dermed den ældste af logerne
under Den Danske Frimurerorden.
Der har igennem tiderne helt frem til i dag, været rejst kritik af
frimureriet, som har budt på alt, fra at frimurere har en skjult politisk
dagsorden (er en form for skyggeregering), uforenelighed med
kristendom, til at frimureriet i virkeligheden er en satanistisk religion.
Men som man kan se på de historiske begivenheder, lige inden en loge
oprettes, er frimureri for at sikre kongemagten, og lige som
korsridderne der gik i krig for kongen, bruger disse loger alle midler
for ikke at kongen skal væltes, dette kan jo godt virke satanistisk, for
det betyder jo at man foretager sig dybt kriminelle ting, som man så
bare ikke bliver dømt for, da man jo er under kongens beskyttelse.
Men det at nogle mener at det er lidt satanistisk, kan også hænge
sammen med ritualet, for at komme til øverste grad, har skal man være
blodbrødre, men ikke som man normalt bliver det, ved at man blander
lidt af sit blod sammen, på en plade. Man blander blodet sammen i en
karaffel, hvor der også er vin (Jesus blod) og herefter drikker man lidt
af det, således at der altid er blod i karaflen fra alle de optagne
medlemmer, helt tilbage til oprindelsen af logen.
Den Danske Frimurerorden er ikke demokratisk organiseret, idet
foreningens organisation er enevælde. Den Danske Frimurerordens
formand er suveræn i sin ledelse. Foreningen har ingen bestyrelse, og
der afholdes ikke generalforsamlinger.
Formanden vælges ikke på demokratisk vis, men af et udvalg hvor
medlemmerne hovedsagelig er udpeget af foreningens tidligere
formænd. Det sikre kongen, at det altid er de mest kongetro, som
bestemmer.
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Samfundsudviklingen har gjort at det ikke længere var nok med de tre
grader lærling, svend og mester, der er derfor senere kommet mange
grader til, dette skyldes at vi jo gradvist i befolkningen bliver mere og
mere oplyst, så en bedre indoktrinering af medlemmerne er
nødvendig, man arbejder jo for enevælde imod demokrati, og det vil
mange jo nok ikke, når det kommer til stykket.
Den Danske Frimurerorden er ikke en religion, men man kan ikke
optages i foreningen uden at være døbt og kunne fremvise dåbsattest.
Det Danske Frimurerlag som hører under Johanneslogeforbundet
kræver ikke kristen bekendelse, men tro på "et højeste væsen".
Og læser man grundloven, er kongen fredshellig, så alle frimurer i
Danmark adlyder en kongelig ordre blindt. Det vil nemlig altid være
kongen der er det højeste helligste væsen, når man følger loven.
Måske er det fordi, at man for at betår optagelses prøven, skal sige, at
selvom hvis frimurene bad en, om noget som var imod ens egen
opfattelse, skulle man ikke adlyde, at der derfor er mange frimurer,
selv mener, at det er en godgørende sammenslutning.
Problemet er så kun, at de ikke kan afvise selve formålet i logen,
nemlig at tro på dette højeste væsen. (kongen, der er jo rigets øverste
myndighed og hellig)
Krigene har kongen jo militæret til, og her er det jo åbenlyst at det er
kongen der bestemmer, man siger jo også at man trækker i kongens
klæder.
Frimurene er så en skjult hær, til at bekæmpe demokratiske
undersotter, en slags politisk militær, og det er derfor man bliver nød
til at gøre det lidt hemmeligt. Ellers opdager folk jo, at kongen har
magt, og så kan kongen jo ikke være ansvarsfri, som der står i §13.
Både Christian den 8 og hertugen af Augustenborg, blev frimurer, men
ikke den rent danske, for den startede Frederik den 7 op i 1855. måske
netop for så at slippe for at se på hertugen af Augustenborg, som vi jo
netop havde været i krig med.
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Når man så betegner Christian den 8 som leder af frimurene fra 1836
til 1848, skyldes det at de allerførste danske loger, jo blev startet, i
1743 og 1745, de ophørte ikke med at eksistere, men blev slået
sammen.
Frederik 7. starter så den overbygningen som kaldes Den Danske
Frimurerorden i 1855, og godkender, at loger i Danmark skal anvende
det svenske system, hvor den kristne tro og lære er central.
Bare det at Frederik den 7 er med i logerne, som øverste leder, viser
også at han godt ville regerer, påstanden om at han ikke var så meget
for magt, passer ikke, han ville bare involvere flere i beslutningerne,
hvilket også fremgår af hans brev, da han bliver konge, han skriver at
han vil lave en grundlov, med gensidige rettigheder.
Foruden Frederik den 7, har også Frederik den 8, Christian den 10 og
Prins Harald været i spidsen for frimurene.
Men det er slet ikke nødvendigt for kongen at være medlem af en
loge, for logens formål er jo at sikre kongen, og denne vil derfor altid
have indflydelse på aktiviteterne.
De skandinaviske konger, har valgt i de sidste mange år ikke at være
medlemmer, og det kan jo skyldes den øget oplysning, som jo på et
tidspunkt ville afslører deres aktiviteter, hvilket denne bog jo også
gerne skulle medvirke til.
Det kan rent politisk faktisk være en fordel, for kongen ikke at være
medlem, for så er det jo sværrer for borgerne at se hvad logerne
faktisk er.
I takt med at kvinder får mere og skulle have sagt i samfundet, bliver
der oprettet loger rundt omkring som tillader kvinder, i Sverige blev
Rabekkaorden oprettet, men der kommer også samlede loger hvor
man både har mænd og kvinder, og en af dem er Odd Fellow logen.
Odd Fellow logen er oprindeligt startet i 1819 af Thomas Wildey i
Baltimore, den første danske loge stiftedes den 30. juni 1878, og har
sit hjemsted i Odd Fellow Palæet i København.
15

Få år senere, i 1881, stiftedes tilsvarende, og ligeledes i København,
den første loge for kvinder.
Logen blev mere udbredt efter den nye grundlov i 1953 i Danmark,
dette kan skyldes at de tillader kvinder, og at grundloven nu ændrede
sig. Dermed kan den funktion som logerne har for den med
kongemagten fortsætte.
Disse loger findes også på Bornholm, på Bornholm hedder den
mandlige loge Burgunderholm og den kvindelige hedder Klippen, de
holder til samme sted. Og er oprettet i starten af 60'erne.

Odd Fellow logen i Rønne.

På den danske hjemmeside, nævnes ikke noget om at de også skal tro
på et guddommeligt væsen, men det kan man læse i Dag Sverre
Mogstads bog om logerne, og i Odd Fellow logens egen bog, fremgår
det også, at de skal tro på dette guddommelige væsen.
Så Odd Fellow logerne arbejder også for et enevældigt samfund.
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Og at det så er kongen der
er dette højeste væsen, kan
man se ved at de når de i
en periode på 3 år har haft
den KONGELIGE grad,
kan blive riddere, som
man kan se.
Der er også våbenskjold når man kommer op i mestergraderne, i den
danske frimurerorden, ved den 8. grad, bliver man tildelt dette. Man
betragter altså sig selv som et moderne ridderskab, men der er intet
ridderligt ved deres brug af våben i dag, det beskriver jeg i kapitlet om
deres metoder.
De beskriver også svaret på ansøgningen om at starte loge i Danmark.

Som man kan se har logen hemmeligheder kun for medlemmer, dette
til trods for, at de på deres hjemmeside skriver, at de ikke har noget
hemmelighedskræmmeri.
17

Dag Sverre Mogstad beskriver også Rotary International og Lions
Club, som værende frimurer bevægelser, og der er da en sammenhæng
i det man her samler penge ind til en såkaldt velgørenhed, som
frimurene så kan bryste sig af at distribuere.
Det er måske netop for at få enevældet til at ”glide bedre ned”, at man
tilbage fra gammel tid, har haft denne velgørenheds forretning, for
man har jo altid skulle betale skat til kongen, og denne velgørenhed,
kunne så modvirke for meget opstand, hvis skatten blev for høj for
nogle.
Men hvorfor begrænse andres økonomi til at starte med?
Man kan ved at holde folket afhængige af staten, kontrollere dem
socialt, når borgerne er gjort afhængig af samfundet, så har de ikke har
råd til at modsige magthaverne.
Det er tilskudsøkonomi der giver mulighed for at regere. Folket skal
altså undertrykkes, for at man kan opretholde magten. Man kan ikke
drive de ”velgørende” foreninger, hvis ingen har brug for hjælp! Så
økonomisk magt betyder også socialmagt.
De kongeliges projekttorater, har altså det formål, at sikre, at man får
det til at se positivt ud, når den med kongemagten har sat skatten alt
for højt op, så kan de kongelige, som med lovgivning at årsagen til
folks nød, ligne velgører.
De kongeliges projekttorater
De kongeliges projekttorater, er også et bindeled mellem privat og
offentlig, så man kan via dem fordele offentlige kroner til private
virksomheder. Og afbløde hård beskatning over for sine venner
frimurene.
Det er almen viden at mange af de penge de samler ind, ikke i så stor
udstrækning som ønsket, går til de formål de skulle, og nogle at
foreningerne skriver da også i deres regnskab, hvor lidt de mener de
bruger på administration, bemærkninger der også viser, at de godt er
klar over, at der er fokus netop her.
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Projekttoraterne kan opdeles i dem som der kan bruges til at samle
penge ind, og dem som de har for at lave positiv reklame, hvilket vil
sige, at de må give nogle beløb en gang i mellem, eller udadtil virke
aktive i projekttoraterne, nogle gange begge dele.
Da dronningen er rigets øverste myndighed, ville hendes deltagelse i
de enkelte projekttorater, også kunne virke anmassende, når hun vil
gennemtrumfe sin magt, så i projekttoraterne er det en fordel at bruge
en indirekte magt, som ved domstolene.
Man har altså, de andre af kongehusets medlemmer, samt frimurer
placeret, så man kan kontrollere foreningerne.
Dronningen har derfor primært i udenlandske arrangementer, og dette
kan skyldes, at dronningen ikke så lidt kan flyttes, når hun først er der.
De andre kan nemmere udskiftes, uden at kongehuset så vil tabe
ansigt, i tilfælde af at man bliver lidt uenige.
At de kongelige ikke kun er glansbilleder i disse projekttorater, kan
man se på flere ting som jeg vil kommer ind på.
Her er listen over protektorater, samt kommentarer:
Dronningen:
Royal Fellow of the Society of Antiquaries of London, 1974
Honorary Fellow ved London School of Economics, 1975
Lucy Cavendish College, Cambridge, 1989
Girton College, Cambridge, 1992
Æresdoktor (Doctor of Laws) ved University of Cambridge, 1975
Æresdoktor ved University of London, 1980
Æresdoktor ved Islands Universitet, 1986
Æresdoktor ved University of Oxford, 1992
Æresdoktor ved University of Edinburgh, 2000
Æresborger (Honorary Freedom) City of London, 2000
Paris' Universiteters Rektorats Medalje, 1987
Æresmedlem af Kungl. Vitterhets Historie og Antikvitets Akademien,
1988
Indbudt medlem af Ski-Idrettens Fremme, Oslo
Æresmedlem af Sammenslutningen af Danske Scenografer, 2010
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For dronningens vedkommende, kan man sige, at de nævnte områder
primært har til formål at skaffe gode udenlandske kontakter, at hun
kan blive æresdoktor på et universitet, når hun ikke har en økonomisk,
eller juridisk uddannelse som kan berettige det, er jo lidt underligt.
Dette handler altså udelukkende om at vise en ære til Danmark, og
ikke et udtryk for dronningens evner.
Det er derimod mere forståeligt at hun kunne blive æret i historie og
arkæologi da hun jo der har noget uddannelse, men jeg har nu ikke
hørt om et stort fund hun har gjort, eller noget som man kunne sige
var årsagen til denne udnævnelse.
Dronningens protektorater er derfor ikke så spændende at kikke på
som flere af de andre kongeliges.
For det er primært udlandet som har udnævnt dronningen, for at skabe
tættere bånd, og for at skabe opmærksomhed om sig selv.
Kronprins Frederik:
Aarhus Studenter-Sangere, Anders Lassen Fonden, Bloddonorerne i
Danmark, Dansk Design Center, Dansk Militært Idrætsforbund, Dansk
Tennis Forbund, Danske Døves Landsforbund, De danske
Gardehusarforeninger, Den danske nationalkomité for United World
Colleges, DenmarkBridge, Det grønlandske Selskab, Det Jyske
Musikkonservatorium, Det Udenrigspolitiske Selskab, Danmarks
Jernbanemuseum, Høreforeningen, Juullip Nipitittagaa / Den
grønlandske Julemærkefond, Kunstforeningen GL STRAND, Odense
Film Festival International, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark,
Plant et Træ, Red Barnet, Snedkernes Efterårsudstilling,
Soldaterlegatet, Søe-Lieutenant-Selskabet, Søofficers-Foreningen,
Søsportens Sikkerhedsråd samt Trap Danmark
For kronprinsens vedkommende, er de fleste foreninger, nogle hvor
han selv har været aktiv i. dog er der enkelte, han har overtaget fra sin
fars da han døde.
Der er også nogle, hvor man kan samle penge ind, og vise
godgørenhed, som fx Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Plant
et Træ, Red Barnet og Danske Døves Landsforbund. Netop det at
nogle foreninger disponere over mange penge, er vigtigt lige at huske.
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Kronprinsse Mary
Forskningens Døgn, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening,
Dansk Flygtningehjælp, FN’s Befolkningsfond, UNFPA, Maternity
Foundation, Danske Kunsthåndværkere, Det Danske Kulturinstitut,
Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor, DR
Pigekoret, Odense Blomsterfestival, Børnehjælpsdagen, Børn, Unge &
Sorg og Det Nationale Sorgcenter, Det Australske Tvillingregister og
Det Danske Tvillingregister, KFUMs Soldatermission, Mødrehjælpen,
HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Hjerteforeningen,
Julemærkefonden, Landsforeningen SIND, LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Nyreforeningen, PsykiatriFonden,
Sjældne Diagnoser, The Alannah & Madeline Foundation, World
Health Organization, Regional Office for Europe, Designers' Nest
Show & Award, Dansk Golf Union samt Dansk Svømmeunion
Prins Joachim:
Astma-Allergi Forbundet , AQUA Akvarium & Dyrepark, CARE
Danmark, Chakoten - Dansk Militærhistorisk Selskab, Copenhagen
Goodwill Ambassador Corps, Danish Society for Education and
Business (DSEB), Danmarks Kartoffel Råd, Danmarks-Samfundet,
Danmarks Tekniske Museum, Danmarks Veteraner (tidl. De Blå
Baretter), Dansk Heraldisk Selskab, Dansk Rugby Union, Dansk
Skoleidræt, Den Danske Konkurrence ”Unge Forskere”, Den Danske
Strygerkonkurrence, Det Danske Drengekor, DGI Sønderjylland,
Diabetesforeningen, Esbjerg Kunstmuseum, Europa Nostra Danmark,
Fjord & Bælt, Frihedsmuseets Venners Fond, Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet, Grænseforeningen, High-five, Hjemsted
Oldtidspark, Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hovedorganisationen for
Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Hærvejsmarchen,
Kokkelandsholdet – National Culinary Team of Denmark, KZ &
Veteranfly Klubben, Danmark, Løgumkloster Refugium & Kong
Frederik IX's Klokkespil, Museum Sønderjylland, Schackenborg
Fonden, Selskabet for Nydamforskning, Skoleskibet DANMARK,
Søbygaard, Sønderjyllands Symfoniorkester, Vadehavscentret,
Vaabenhistorisk Selskab og Aalborg Zoologiske Have.
Selvom at prins Joachim har mange protektorater, vil man kunne se, at
der ikke er nogle af dem som bruges til indsamlinger i den store stil.
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Det kunne jo hænge sammen med hans manglende popularitet i
befolkningen, der er derimod en del af dem, hvor man kan give gode
venner job.
Prinsesse Marie:
Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg og Kongelig Mayestaits Acteurs
Prinsesse Marie må siges at være holdt udenfor, og det kunne hænge
sammen med at prins Joachim har mange.
Men det kan også hænge sammen med at man stadig bruger grevinde
Alexandra til at promovere mange steder, da hun jo var noget mere
populær, samlet set har prins Joachim og hans gren af familien jo
mange protektorater.
Grevinde Alexandra er protektor for:
Dansk UNICEF Komité, Randers Regnskov, Rehabiliteringscentret
for Torturofre, Jylland, (RCT-Jylland), Ungdommens Røde Kor,
Menighedernes Daginstitutioner, Danmarks Radios Pigekor,
Mødrehjælpen, Dansk Blindesamfund, Dyrefondet, Fyrtøjet – Et
kulturhus for Børn, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fobu, Nordsøen
Oceanarium i Hirtshals, Odense Zoo, Parkinsonforeningen, Randers
Regnskov og Svenske Villa Fonden (opført 1888 til Nordiske
Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København, flyttet til
Bernstorffparken, fredet 1987, kulturhus fra 1995) samt The EnglishSpeaking Union of Denmark.
Desuden er hun ærespræsident for UNICEF Danmark.
Fobu er en forening for børn og unge, om Prinsesse Alexanders
protektorater kan man sige at det primært er sociale ting, dog
undtaget, Randers regnskov, Odense zoo og Nordsøen Occeanarium.
Villa fonden er oprindeligt kejserinde Dagmars værk, da hun fik det
flyttet, og som man kan se bliver det så i dag brugt til udstillinger.
I 2005 stod Grevinde Alexandra for indvielsen af en dansk fabrik,
Flexa, i Suchou nord for Shanghai i Kina.
Så man bruger hende som et ansigt udad til, noget som jo kan bidrage
til gode forbindelser mellem kongehuset og frimurene, der jo mener at
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kongehuset bidrager til god samhandel fordi de er en god
reklamesøjle, noget der dog aldrig er blevet dokumenteret.
Der er jo flere lande der ikke har et kongehus, men alligevel har en
god eksport, fx Kina, Rusland og USA.
Den sidste af de kongelige som jeg har fundet oplysninger om er
prinsesse Benedikte, det kan jo overraske lidt at eksil dronning AnneMarie, den anden af dronningens søstre ikke har nogle.
Det kan dog godt hænge sammen med at det jo også handler om at
skabe lidt reklame, og når man er i eksil, vil der altid være nogle der
tager afstand fra en, her i Danmark tror jeg nu hun er lige så populær
som prinsesse Bennedikte.
Prinsesse Benedikte:
Alzheimerforeningen, Ballettens Venner, Dansk BørneAstmaCenter,
Dansk Forening for Rosport, Dansk Køre-Forbund, Dansk Orchide
Klub, Dansk Ride Forbund, Dansk Varmblod, De Grønne pige
spejdere, Den selvejende institution Breelteparken, Det Danske
Spejderkorps, Elsass Fonden, Espergærde Gymnasiums
Internationaliseringsprojekt, Foreningen Hestens Værn, Forælder
Fonden, Fredensborg Slotskirkes Pigekor, Gentofte Grønlands
Komité, Gudmund Schacks Mindefond, I. P. Nielsen Fonden til minde
om Dronning Ingrid, JDRF - Fonden for diabetesforskning,
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,
Landsforeningen til bekæmpelse af Cerebral Parese,
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, Margrethe-Skolen,
Museet på Koldinghus, OK-Organisationen, Osteoporoseforeningen,
Parasport Danmark, Pindstrup-Centret, REHAB, Sankt Annæ Pigekor,
SOS-Børnebyerne, Danmark, Støtteforeningen Livsglæde, The
International Women's Club i København, Verdensdiabetesfonden
samt World Guide Foundation.
En del af Benediktes projekttorater har indsamlinger, men også her
kan man sige at hun har interesse for nogle ting, hvor foreningerne så
bruger hende som frontfigur.
Som nævnt, er det muligt at få bekendte ind, hvis man fx. Har nogle
der lige skal have et gyllendt håndtryk.
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At de kongelige virkelig har indflydelse på disse foreninger, og ikke
kun er glansbilleder, kan man se ved at fx Helle Thorning-Smith, da
hun var færdig som statsminister fik ledende stilling i Red barnet.
Der var et sjovt efterspil da Helle Thornig-Smith gik af, for hun har
helt sikkert selv ment at hun skulle have et større ben, fordi Anders
Fogh Rasmussen jo blev sekretær for NATO.
Man fandt så lige pludseligt ud af at en medarbejder i SKAT skulle
have haft adgang til hendes skattesag, og havde en USB stik med
relevante oplysninger, da Helles skattesag ikke ville kunne tåle et
nærmere eftersyn, måtte hun tage til takke med denne mindre stilling.
Netop det forløb, viste både, at kongen har magten over
embedsmændene, for oplysningerne kom aldrig ud i offentligheden,
men det viser også, at de kongelige protektorater ikke kun er for at de
skal promovere, men at de har en vis magt i foreningerne. De kan få
folk ansat, og få projekter, eller ordre ud til frimurer vennerne.
Fordelingen af pengene
Det er altså et netværk, som gør, at man kan lovgive sådan, at det kan
være lidt svært for almindelige at drive forretning. Samtidig med, at
man i logerne kan fordele penge, samt give sine venner et job, så man
selv godt kan overleve, selvom at de almindelige job forsvinder.
Det er en effektiv måde, at forhindre dem der ikke er frimurer, i at
drive deres virksomheder. Det er således kongehuset der bestemmer
hvem der bliver rige i dette land.
Det smarte ved at lade foreninger lave ting som i virkeligheden høre
under staten, eller kommunerne, er også at man undgår at lave helt
tilgængelige regnskaber. Det ændre også på reglerne om offentlicitation, således at alle kan byde.
Som man kan se på protektoraterne er mange af de foreninger nogle,
som vi betaler til over skatten, så kongen har altså både magten over
SKAT i grundlovens §3, men altså også over den måde man bruger
pengene på via protektoraterne.
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Som eksembel på det vil jeg lige gennemgå nogle af elementerne i
regnskaber fra Red Barnet og Dansk Røde Kors.
Så kan man få et indtryk af hvor mange penge som er i spil, man skal
lige være opmærksom på at jeg kun gennemgår to foreninger, der er
som man kan se mange flere, så alt i alt er det rigtig mange penge vi
taler om.
Som bekendt har der i gennem længere tid været kritik af de to jeg
gennemgår, omkring at mange af de indsamlede penge, slet ikke til de
ting som de burde.
Dansk Røde Kors
Først en oversigt over deres budget, alle tal er i tusinde kroner, så det
er mange penge vi taler om.

Ser man på noterne, kan man se, hvordan nogle af udgifterne og
indtægter fremkommer, stadig ikke helt i detaljer, men man kan dog se
områderne.
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Det er ikke gratis at indsamle penge, flere af omkostningerne, kan jo
undre en, fx private bidrag.

Der er store udgifter til genbrug, og det skyldes både huslejer og
lønninger i butikkerne, dem man ansætter i disse butikker, er nogle
som har frimurer i sin omgangskreds, enten i familien, eller som
venner, der så har sagt god for dem.
Jeg har selv kendskab til nogle stykker.
Det er selvfølgelig godt, at man også bruger nogle penge på at hjælpe i
Danmark. Det er bare pinligt, at det skulle være nødvendigt, og det
skyldes den lovgivning som dronningen laver.
Det er lidt underligt, for hvis der ikke var nogle der var i nød, skulle
man jo ikke bruge penge på at hjælpe dem, og så ville frimurene på
dette område blive arbejdsløse.
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Regner man alle de beløb sammen som frimurene kan trække på, er
det mange millioner som vi taler om. Flere hundrede millioner.
At der er problemer med dele af regnskabet, kan man se på revisions
påtegningen.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG
ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med
standarderne for offentlig revision vores ansvar at udvælge relevante emner til
såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til
væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 18. juni 2018

De skriver, de har ingen væsentlige kritiske bemærkninger!
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Når man skriver sådan, havde man nogle bemærkninger, der er altså
nogle ting der ikke er helt som det skulle være.
Jeg gennemgår også lige Red barnets regnskaber, her er der de samme
ting.
Red barnet
jeg har kun kunne finde regnskabet fra 2015, men det kan nu også
bruges i dette tilfælde, da det jo kun handler om, at vise hvor der er
penge der kunne gå videre til frimurene.
Red Barnet har en konto der hedder Fondrasing, denne bliver ikke
klart defineret, det er en udgift og dermed støtter Red Barnet andre
projekter, som man ikke har fundet det nødvendigt at forklarer i
regnskabet. Da de ikke er defineret, kan det være hvad som helst.
Red barnet angiver deres regnskab i mio. kr.

Noterne under Red barnet har jeg valgt at OCR scanne, for som man
kan se på regnskabet, var opløsningen ikke så god, så det vil være
bedre at vise i klar tekst.
Note 1

Indtægter Udgifter
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Resultat

Resultat

2015
Private bidrag og indsamlinger
medlemskontingent og faste bidrassyder
Private bidrag
Børnekatastrofefonden
Danmarksindsamlingen
Landsindsamling
Andre indsamlinger
Genbrug
Fonde
Arv
Erhvervssamarbejde
Andre indtægter
Generalle Fundraising udgifter
I Alt (som fremgår af regnskab).

2015

21.499.107
13.411.660
7.525.524
5.090.262
11.754.752
5.943.418
2.590.975
13.364.839
4.265.418
22.131.119
2.094.917
0
109.671.991

2015

2014

14.844.340
6.654.767 11.530
2.505.607 10.906.053
9.558
1.799.874
5.725.650
2.744
0
5.090262
4.679
2.804.339
8.950.413
4.310
585.002
5.358.416
409
1.598.387
992.588
942
88.060 13.276.779 13.339
102.921
4.162.497
3.375
1.194.647 20.936.472
6.455
0
2.094.917
925
9.216.138 -9.216.138 -12.361
34.739.315

74.932.676

45.885

Når man ser på nogle af de udgifter der er ved indsamlingen af midler,
kan man jo godt undre sig, for hvilke udgifter kan man dog have ved
private bidrag? Og så i den størrelses orden! Og det er det samme flere
andre steder, det koster altså penge at få penge.
Der kan selvfølgelig være nogle reklame udgifter, men da ikke på alle
bidrag, og det er jo millioner vi taler om, mange af disse penge ser
også ud til at gå til frimurer, eller det man også kunne betegne som
vennerne.
Man skal igen lige huske på, at det er en kongelig person der er i
spidsen for dette penge flytteri.
Note 2
Drift- og Administration samt renter
Administrationstilskud Danida
Administrationstilskud F.U.
Øvrige Drift og administrationstilskud
Tips og Lotto
Renter

2015i kr.
5.962.147
11.976.442
6.934.470
2.999.340
-68.498

2014 i t.kr.
6.104
10.020
6.934
3.196
382

Drift- og Administrationstilskud samt renter i alt

27.803.901

26.636

Der er både udgifter til administration under indsamlingerne, og helt
overordnet, som man kan se af note 2, og man kan se, at der foruden at
være negative renter på 68.498,- kr. i 2015, også gives tilskud til
administration fra flere steder.
Men hvordan kan en organisation der har så store indkomster have en
29

negativ forrentning, man kan jo ikke støtte nogle projekter, hvis man
ikke ved om man får pengene til det.
Man må derfor formode, at man først tilbyder hjælp, når man har
pengene til det, så også her hjælper man frimurene, for hvem får de
rentepenge?.
Note 4 Indsats i Danmark
Frivillige Sociale arbejde
Natur og fællesskab
Vold og seksuelle overgreb
Mobning
Frivillighed og folkelig forankring

2015
7.369.486
1.778.454
8.196.961
2.561.506
6.435.286

2014 t.kr.
7.412
1.873
6.319
1.631
5.581

I alt

26.341.693

23.216

På note 4 kan vi se at frivillig socialt arbejde koster penge, og så er det
jo ikke helt frivilligt, og mange af disse poster, burde jo finansieres af
staten, for det er jo noget af det vi betaler skat til.
Det smarte ved at køre projekter som burde høre under en kommune,
som ”privat” er som beskrevet i indledningen, at det giver bedre
muligheder for at man kan hive penge ud til sine Frimurene venner.
Generelt kan man ved at sikre, at borgerne har dårlig økonomi, giver
frimurene bedre betingelser, og det forklarer jo samfundsudviklingen.
Note 5
General Ledelse og administration
IT
Løn
Øvrige administrative omkostninger

1.242.670
1.421.286
13.052.381
10.879.156

1.003
1.297
13.342
9.417

Administration i alt

26.595.493

25.059

Red barnet bryster sig selv med at de kun bruger et mindre beløb til
administration, men som man kan se på de andre noter, har de flere
poster, hvor også administration omfattet. Så skal det hele med, må
man sige at de faktisk bruger mange penge på administration.
Selvom at Red Barnet har mange investeringer i huse, og derfor ejer
en del, har man valgt at leje sit domicil, med en årlig leje for 3,4 mio,
hvilket er klart dyre end at eje, og her har man så en hjælp, til et eller
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andet ejendomsselskab, for det er jo klart spild af penge.
En interessant detalje i regnskabet for Red Barnet er revisions
påtegningen, eller man skulle måske sige, at den er god at have til at
sammenligne de andres revisions påtegning, for Red Barnet viser jo
tydeligt i deres regnskab at de bruger penge på at støtte andre, som de
så bare ikke oplyser om.
Prøv at sammenligne revisions påtegningen med Dansk Røde Kors!
Den uafhængige revisors erklæringer (Red Barnet)
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af
organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015
samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31.
december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet,
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har
ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 19. maj 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerseiskab CVR-nr. 33 96 35 56

Når man ser på de enkelte hjælpe funktioner, kunne man godt tro at
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man bruger mange penge på hjælp i udlandet, men jeg har kendskab
til en vognmand, der får ordre i Afrika netop i gennem hjælpe
organisationerne, så selv på kontoerne der viser hvilken hjælp man
sender til udlandet, vil dele af disse penge tilkomme frimurene i
Danmark.
Det betyder, at man har adgang til mange millioner gennem disse ”god
gørende fortagner” og netop denne dobbelte rolle, kan jo være
medvirkende til at det slet ikke er alle u-lande der vil have ”hjælp” fra
Danmark.
Mange af dem vil jo hjælpes til selvhjælp, og ikke bare have danske
produkter, som de ikke kan bruge når de går i stykker.
Her er sammendrag fra to artikler bragt på DR.dk, hvor man kan se at
nødhælp ikke kun er nødhjælp:

Korrespondent om bistand til Uganda: Vi er
med til at opretholde styret
I Uganda har den tidligere frihedskæmper Yoweri Museveni
siddet tungt på magten i 32 år. Den demokratiske udvikling går
den forkerte vej.
Det er en klassisk problematik i udviklingsbistanden, at man
risikerer at understøtte et styre, som man ikke er enig med. Siger
DR's Afrikakorrespondent, Søren Bendixen, efter at den ledende
ugandiske oppositionspolitiker Bobi Wine i et interview med DR
Nyheder opfordrer til, at "udviklingspartnere stopper med at
sponsere vores undertrykkelse".
Interviewet kom i stand, fordi udviklingsminister Ulla Tørnæs har
været i Uganda for at præsentere et storstilet udviklingsprogram,
der over de næste fire år vil sende næsten en milliard danske
skattekroner til den østafrikanske stat.

Stop med at sponsere undertrykkelsen af mit land
Oppositionspolitiker Bobi Wine kritiserer, at den danske regering
vil sende en milliard kroner til det østafrikanske land.
Oppositionspolitiker og afrobeatstjerne Bobi Wine modtog
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behandling i USA, efter han tilbage i august blev udsat for tortur.
Den ugandiske oppositionspolitiker og afrobeatstjerne Bobi Wine
langer hårdt ud efter den danske regering.
Bobi Wine, hvis borgerlige navn er Robert Kyagulanyi, er
overbevist om, at de danske penge blot vil gøre ondt værre for
Ugandas befolkning. Det sagde han, da DR i går mødte ham i hans
villa i udkanten af hovedstaden, Kampala, hvor han kommer sig
efter vold begået mod ham af det ugandiske styre i august. - Alt,
hvad jeg ønsker, er, at udviklingspartnere stopper med at sponsere
vores undertrykkelse og knytte nogle vilkår til den støtte, som de
yder, siger Bobi Wine.
Han mener, at størstedelen af de danske bistandskroner bliver
stjålet af embedsmænd, som ikke bliver retsforfulgt. Ifølge Wine
er den danske regering klar over dette forhold. Derfor kalder han
Danmarks regering medskyldig i undertrykkelsen af Ugandas
befolkning. I stedet opfordrer han Danmark og andre donorer til
at drage konsekvensen og helt stoppe udbetalingerne til Uganda.
Bobi Wine ville meget gerne mødes med Ulla Tørnæs i forbindelse
med hendes besøg, men det har ikke været muligt. - Regimet her i
Uganda vil gøre hvad som helst for at blokere min
kommunikation med personer fra verden uden for Uganda,
fortæller han. Bobi Wine har mærket undertrykkelsen på egen
krop. Den 13. august blev han arresteret af de lokale myndigheder
efter anklager om forræderi. - De slog mig voldsomt og udsatte
mig for tortur, efter jeg blev arresteret. Desuden klemte de mine
kønsdele, fortæller han til DR Nyheder.
Bobi Wine har stadig mén, efter den tortur, som han siger, han
blev udsat for efter anholdelsen i august. Derfor må han støtte sig
til en stok.
Da han blev løsladt, lykkedes det ham at rejse til USA for at
modtage medicinsk behandling. Bobi Wine kritiserer landets
præsident og regering for at slå hårdt ned på enhver form for
opposition.
Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International
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kritiserer da også landet for at have strammet grebet om
ytringsfriheden i sin seneste rapport, særligt når det kommer til
muligheden for at kritisere landets præsident. Ifølge
organisationen kan det føre til, at man bliver arresteret og
chikaneret.
Danmark har støttet Uganda økonomisk igennem mere end tre
årtier, og tidligere har den danske støtte til landet da også været
oppe til revision. Det skete blandt andet i 2014, hvor Ugandas
præsident underskrev en lov, der gjorde det muligt at straffe
homoseksuelle med op til livsvarigt fængsel. Her omdirigerede den
daværende danske regering 47 millioner kroner fra støtte til
Ugandas regering til private organisationer. Også i 2016 kom det
på tale at ændre støtten til Uganda, efter at EU og USA kritiserede
landet for valgsvindel.
- Folk, der har beskæftiget sig med bistand, ved godt, at der ikke
findes noget, der er hundrede procent rigtigt eller forkert. Uanset
hvordan man støtter, vil der være noget, man ikke kan lide, og
noget man godt kan lide, siger Søren Bendixen.
- Men jeg tror, det er meget vigtigt at lytte efter, hvad sådan en
som Bobi Wine siger og tage diskussionen om, hvor grænsen går.
For der er ingen tvivl om, at ved at støtte Uganda med en milliard
kroner, som Danmark gør, er man også med til at opretholde det
styre, der er, siger Afrika-korrespondenten.
Søren Bendixen understreger, at Danmark før har trukket sig fra
udviklingssamarbejder for at trække en streg i sandet. Det gjaldt
for eksempel Zimbabwe under præsident Robert Mugabe.
Men det er en konstant vurdering, hvordan man gør mest gavn.
- Man sponserer så vidt muligt uden om regeringen, men det, man
giver, kommer naturligvis også regeringen til gode. Den kan sole
sig i succeserne. Men trak man sig omvendt ud, vil man opleve en
situation, hvor mange af de, som får hjælp i dag, formentlig
ingenting ville få, siger Afrika-korrespondenten.
- Tidligere var Ugandas præsident Yoweri Museveni en helt, som
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gjorde meget godt for sit land. Men det er ved at være mange år
siden. Man er inde i en udvikling, hvor man godt kan se, at det går
den forkerte vej. Der er nok mange, som tænker: Hvornår bliver
det så galt, at vi ikke kan være med til det her mere, siger Søren
Bendixen.
Men nu skruer Danmark i stedet støtten op. Også selv om
udviklingsminister Ulla Tørnæs selv er "dybt bekymret over det
pres, der er på demokratiet og den demokratiske udvikling der er
i Uganda".
- Det er klart, at derhjemme opstår der lynhurtigt diskussioner
om, hvorvidt vi overhovedet skal være her eller ikke skal være
her. Dertil må jeg sige; man kan kun forlade et land én gang, og
har vi forladt det, så kan vi ikke få indflydelse på udviklingen, siger
hun til DR Nyheder.
Hun mener ikke, at den danske bistand gør mere skade end gavn,
som politikeren og musikeren Bobi Wine siger. - Efter min
opfattelse skal vi blive her. Kører man rundt i gaderne og taler
med de folk, der har brug for international bistand, så er der ikke
nogen tvivl om, at vi er med til at gøre en forskel for rigtig mange
mennesker, siger udviklingsministeren.
Neil Webster, som er ekspert i udviklingsbistand ved Dansk
Institut for Internationale Studier, er enig. Det er en svær
afvejning. Men i sagen om Uganda mener han,
udviklingsministeren har ret. Det er bedre at være til stede end at
slå hånden af landet. Han understreger samtidig, at der også er en
del politik i sagen, når oppositionspolitikeren Bobi Wine udtaler
sig om bistanden til Uganda, og hvordan det østafrikanske lands
udvikling bør være.
- Han har jo ret i, at der er en del korruption og andre problemer i
udviklingsbistanden. Men der er også mange typer
udviklingsbistand. Den kinesiske bistand går for eksempel til
kæmpestore infrastrukturprojekter, hvor der er stor korruption.
Men jeg mener, at dansk bistand er meget mere nuanceret.
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Der er meget mere kontrol med, hvordan pengene bliver brugt,
siger Neil Webster.
Men giver man penge til et regime, hjælper man vel også med at
holde det ved magten?
Han peger på, at Danmark i rene beløbsstørrelser er en mindre
spiller i Uganda, sammenlignet med eksempelvis Kina.
Derfor vil en dansk boykot heller ikke betyde meget for Yoweri
Musevenis styre. Til gengæld sidder vi med ved bordet, hvis
Danmark bliver.
- Jeg tror, Tørnæs har ret, når hun siger, at trækker man sig først,
kan man ikke komme tilbage. Så har man ikke indflydelse
længere og kan ikke stille kritiske spørgsmål, siger
udviklingsbistands-eksperten.
Bemærk også at man fra dansk side siger, at hvis vi stopper hjælpen
vil vi miste indflydelse, men hvad er det for en indflydelse, er det
regeringer vi køber, og hvis det er det, hvad får vi så tilgengæld?
Hvis det var rent nødhjælp, ville man da blive glade i det samme at vi
genoptog hjælpen, så det at man stopper for at være sikker på at man
ikke gav pengene forkert, ville da ikke betyde, at man mistede noget
overhoved.
Det er altså magt og politik, der ligger til grund for at man giver
”Nødhjælp” man køber noget og støtter andre regimer, selvom at man
påstår det modsatte.
Dem der der bor i landet, må være de rigtige til at vurdere, hvilke
resultater ”hjælpen” giver, de oplever dagligt den forskel som der
opstår.
Det betyder altså, at man ligesom, at man her hjemme kan lave en
lovgivning der knuser private virksomheder, men at regimet så kan
sikre sine egne tilhængere.
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Man skal huske på, at frimurene ikke kun holder til i Danmark, men er
en global organisation, og at en Dansk hjælp til frimurere i et land,
godt kan give goodwill i et andet land, da frimurene her kan få en
begrundet tro på, at hvis de skulle få problemer, vil Danmark også
hjælpe dem.
Så tænk på det, når du donere penge til disse organisationer, du betaler
samtidig til frimurenes kasser og din egen og andres undertrykkelse.
En del frimurere mener, at så længe at det kun er økonomisk at de
svindler, er det ikke så kriminelt. Men det er ikke kun økonomisk,
mange af deres svindelnumre koster også menneskeliv.
Den holdning kan man kun have, når man ikke har respekt for andres
menneskers liv, og det er netop det der er problemet, med frimurer.
Det er lidt som Ying & Yang de lyse sider opvejes af de mørke, men
når vi taler om frimureri er de lyse sider, kun tilstede for at franarre
folk deres penge, og indflydelsen på eget liv. De har altså ikke
balance, men er overvejende onde, kolde og kyniske.
De holder gang i deres egen forretning, ved hele tiden at sørge for at
folk er i nød, så kan de via hjælpeorganisationerne blive ved med at
skovle penge ind.
Det minder lidt om en glarmester der betaler børn for at smadre ruder.
Husk på, at frimurene er et styringsværktøj for kongehusene, også i
udlandet, og på samme måde som at frimurene støtter op om
hinanden, gør kongehusene det også.
Det er derfor at Danmark støtter op om kongehuse i lande helt uden
snyde demokrati, de har jo bare et mere ærligt styrer der klart melder
ud til befolkningen, at det er kongen der bestemmer.
Frimurene har til formål, at skaffe oplysninger om borgerne, og sikre
sig, at kun dem som er meget royale, og har samme livsværdier som
dem selv, kan få de høje poster, både i det offentlige og i det private.
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For, at man kan forstå betydningen af frimurene, og den måde de kan
ødelægge de demokratiske muligheder på, må man lige sætte sig ind i
de vigtige paragraffer i grundloven.
For normalt når man laver en forbrydelse kommer man jo i fængsel,
men disse frimurer, slipper fri hele tiden, også selvom at pressen ved
en fejl kommer til at skrive en historie, så alle kan se der er noget galt,
vil de slippe. Det højeste der kan ske, for en offentlig ansat frimurer er
at de flyttes til et andet arbejde. De private bliver så beskyttet af
domstolene.
Inden at jeg går i detaljer med hvad der sker på øen Bornholm, og som
i øvrigt ikke adskiller sig fra andre steder i Danmark, når vi taler om
Frimurer indflydelse, og tåbelig indblanding i ellers gode økonomiske
tiltag, som kunne være til glæde for området, må jeg lige skitserer
hvordan Danmarks styre er opbygget. Altså nogle af paragrafferne i
grundloven.

Det grundlæggende af grundloven
Da jeg gik i skole, sagde læreren til os: I skal bare springe de første
paragraffer over, de er skrevet i et gammeldags sprog, og er noget
værre vås!
Men nu jeg er blevet noget klogere, kan jeg se, at det faktisk er de
første paragraffer, som danner grundlaget, for MAGT UDØVELSEN,
altså hvem der kan tage politiske beslutninger, og hvordan.
Det er også på grund af dem, at frimurerne kan få magt til at ødelægge
et helt lokalsamfund, for de tænker ikke lokalt, de tænker kun på hvad
der gavner den magthaver, der giver dem beskyttelsen til at lave deres
svindelnumre, over for resten af befolkningen.
Jeg har skrevet flere bøger hvor jeg i detaljer viser, præcis hvordan
loven ændrede sig, så kongen fik al magten tilbage, og Danmark igen
blev ENEVÆLDE. Man kan derfor læse dem hvis man vil gå dybere i
lovgivningen, men jeg vil her lige give et lille overblik.
Når man i gamle dage studerede jura, var det romersk lov man
studerede, hele vores fundament bygger altså på den romerske lov.
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Romerriget gik som bekendt under, men en del af strukturen havde
vist sig at være meget nyttig, for man fik lavet lovene på en sådan
måde, at borgerne følte, at de fik indflydelse, dog uden at kejseren
mistede al sin magt, og netop disse funktioner blev adopteret i
grundloven.
Frederik Barfod beskriver det meget fint i sin bog ”Frederik den 7s
gjerning” fra 1863, han skriver om den nye grundlov således: ”Lige så
lidt, som at rigsdagen kan tvinges til, at vedtage en lov den ikke
billiger, lige så lidt kan kongen tvinges, til at stadfæste en lov, der er
ham imod”.
Det svarer også til den tilkendegivelse som Frederik den 7. kom med
inden vi fik grundloven, for han skrev, at vi skulle have et samfund,
med gensidige rettigheder.
Det har altså hele tiden været sådan, at kongen bevarede en del af
magten. Også ved den første grundlov, som ellers er den mest
demokratiske, fordi kongen ikke i den sidder i statsrådet, og dermed
ikke er med til at tage de politiske beslutninger.
Man fik så et parlament som borgerne kunne være med til at
bestemme sammensætningen af. Men parlamentet fik ikke reel magt,
fordi lovforslagene stadig skulle stadfæstes via kongen, som altså godt
kunne afvise en lov. Som det jo også fremgår af Barfods beskrivelse.
Dermed undgik man, at borgerne fik trang til at gøre oprør, og Kongen
bevarede magten. De indskrænkninger som var i den første grundlov,
var noget større end dem vi har i dag. Selvom vi fik grundloven, var
det altså ikke en revolution. Kongen fik jo også senere magten tilbage.
Grundloven er ændret 6 gange, første gang i 1855, hvor Frederik den
7. underskrev nogle betingelser for grundlovsændringen, som dog
aldrig er blevet overholdt. Det beskriver jeg i bogen ”Den forsvundne
grundlov”.
Næste gang man ændrede var i 1863, og her blev der snydt første
gang. Den grundlovsændring udløste krig.
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Efter krigen blev grundloven så ændret i 1866, og i tiden op til næste
grundlovsændring, benyttede kongen her muligheden for lovgivning
udenom tingene, især finanslove, det vi kalder provisorie tiden.
Ved ændringen i 1915, var der altså en ændring af måden man lavede
finansloven på, men man gav også de 5 Fer stemmeret, for nu var den
politiske magt tilbage hos kongen, og så var det ikke så vigtigt, hvem
der stemte på dem som kongen bestemte over. Man gjorde det også
nemmere for kongen at fyre statsministeren, da denne nu blev
minister.
Ændringen i 1920 var som følge af indlemmelsen af Slesvig, men den
blev hastet igennem, for at forhindre at Zahle fik gennemført nogle
handelsaftaler, som kejserinde Dagmar var imod.
Sidste grundlovsændring var så i 1953, her fik kongen både mulighed
for at udskrive valg, og mere kontrol med domstolene. Det med
valgudskrivelsen var et problem i 1920.(Påskekrisen)
Da den sidste udgave af grundloven er fra 1953, kan man ikke bruge
undskyldningen, om at grundloven er fra 1849, og derfor skrevet i et
underligt sprog. For her kunne man godt havde skrevet flere ting om,
men det gjorde man ikke, for så ville kongen jo miste sin magt.
Den paragraf som frimurerne dækker sig ind under er §13, den siger at
kongen er ansvarsfri, det betyder, at al den kriminalitet som bliver
begået af det offentlige mod borgerne ikke kan straffes, hvis det i
sidste ende er kongen der har godkendt det.
Dermed er grundlaget for et meget kriminelt samfund sikret. Ved at
frimurerne har sværget EVIG TROSKAB til kongen, bliver alle
forbrydelser tilgivet, borgerne vil opleve det som korruption, men det
er bare den måde ENEVÆLDE er på.
Kongen betaler for loyaliteten, ved at se igennem fingere med den
kriminalitet, som frimurerne så laver på egen hånd for at berige sig
selv, og bevarer dermed magten.
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Styringen af Danmark
Det er en rosenrød og forkvaklet tro, at man både kan have et monarki
og et demokrati, som går hånd i hånd. For enten har man en monark
der bestemmer, eller også har man en politisk valgt.
Man kan ikke have begge dele, for så har man en overordnet magt,
som er sat uden for beslutningerne, hvilket vil gøre den overordnet
magt, til en ligegyldig, og derfor ikke længere en overordnet magt.
I bestyrelser er der som regel et ulige tal medlemmer, for ikke at der
kommer stemmelighed, og skal man lede et helt land, kan der kun
være en der overordnet har ansvaret, denne person har så en
”bestyrelse” som sammen diskutere de muligheder som er i de
forskellige love. (”bestyrelsen” kaldes statsrådet, og her kan antal godt
være lige, da den med overordnet magt altid har det sidste ord.)
Borgerne er ikke klar over hvordan styringen af Danmark er i
virkeligheden. Den manglende viden, kan skyldes, at man for at folk
ikke skal bruge for meget tid, på at tilegne sig viden, om den
overordnet magt, har en masse kultur projekter og sport.
Da vi for alvor fik computerspil, og online muligheder, sagde man, at
det var spild af tid og sidde og spille computer, eller være online hele
tiden. Ungdommen skulle se at komme ud, og foretage sig noget
fysisk. Men med de høje præmier der er ved E-turneringer, kan det
være svært at sige det i dag. De høje præmier giver derfor systemet
den fordel, at man nu får parkeret en hel generation i en fiktiv verden.
Spørgsmålet i fremtiden vil være, om de kunne være interesseret i, at
få medbestemmelse over deres liv, eller om de faktisk er glade for, at
den med kongemagten enevældigt bestemmer alt. Jeg tror der skal
meget til for at vække dem. Men til dem der gerne lige vil have et
lynkursus i magtfordelingen, og styringen af landet, kommer her lige
en gennemgang.
Den overordnede styring
Den øverste myndighed er altså som der står i grundloven KONGEN,
Kongen er den der i §2 får KONGEMAGTEN. Mange tror i dag, at
den med den REGERENDE KONGEMAGT ingen magt har. Men
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bare det, at man ikke kan straffes når man er regent, burde få folk til at
indse at dette er den absolutte magt.
Ordet DEMOKRATI og ordet FOLKESTYRE findes slet ikke i
grundloven. Den overordnede styring sker via. §2, der siger, at
Danmark er monarkisk styret, og monarkisk styre betyder altså, at det
er monarken der styrer, i grundloven står der så, at dette sker med en
indskrænkning, men en indskrænkning betyder ikke, at monarken så
slet ikke har magt, det betyder kun, at der i visse tilfælde er nogle ting
som tinget også skal godkende.
Ordet Folketing, betyder kun at tinget er sammensat af folket, men det
at folket sammensætter tinget, betyder altså ikke, at tinget så får
magten. Det har vi set flere gange hvor regeringen ikke vil rette sig
efter Folketinget.
Man glemmer §8 der siger at kongen ALTID sidder i regeringen, og
fordi, at §12 siger at kongen bestemmer over ministrene, er det altid
det som kongen mener, at regeringen fremfører.
Ordet regering, kan derfor tolkes som KONGENS MENING, vi må
heller ikke glemme §14, der siger, at det er kongen der bestemmer
hvem der bliver udpeget til ministre, samt bestemmer hvor mange
ministerier der skal nedsættes. Det er altså heller ikke statsministeren,
som mange tror.
Det betyder, at hvis en minister er lidt for besværlig for kongen og
styrer, kan denne afskediges. OGSÅ STATSMINISTEREN! Hvis det
er statsministeren, vil kongen udskrive valg efter grundlovens §32
stk.2
Det er altså ikke statsministeren der udskriver valg i utide, det giver
loven slet ikke mulighed for. En statsminister er kun minister, og kan
som alle de andre ministre fyres af kongen.
Kun ved udløb af valgperioden, kan en statsminister udskrive valg.
§32 stk.3. Det var et resultat af påskekrisen, at kongen fik denne magt.
Her kunne kongen ikke udskrive valg.
§32 stk. 2. kan også bruges hvis kongen får problemer med at få en
lov igennem Folketinget, her vil man så samtidig bruge §41 stk.4! For
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i den står der, at en lov der ikke er tredje behandlet vil bortfalde ved
nyvalg.
Via §14 kan kongen også nægte at underskrive en lov, og så vil
statsministeren blot gå ud og fortælle, at regeringen ikke vil følge
folketingets flertal, dette er sket flere gange, uden at borgerne kræver
regenten afgang. Den lille regel som Frederik Barfod var så glad for i
1863.
Søren Pind, har så fint beskrevet på Facebook, hvad en minister er, og
hvem en minister skal adlyde, det har jeg en kopi af her:

Søren Pind, har flere gange selv været minister, så han ved hvad han
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taler om, og kort tid efter at han gik til bekendelsen omkring
kongemagten, måtte han gå af som minister.
Det nyttede ikke noget, at han fjernede sin opdatering, for den var
allerede kopieret og videregivet flere gange, så folk kunne se, at det
jeg skriver i mine bøger er sandt, nemlig at grundloven SKAL læses
som den er skrevet.
Fordi ministrene kun er tjenere, er det altid REGENTEN der
bestemmer regeringens holdning, det eneste Folketinget gør, er at
stemme om lovene, det vil altid være regenten der BESTEMMER
hvad Folketinget skal stemme om.
Ordet REGENT, betyder altså den der regerer, den der har magten.
Det er i regeringen, at regenten, regerer Danmark, ikke i offentlige
debatter.
Der er kun hvis man skal lave love, at Folketinget bliver involveret i
styringen af Danmark, for hvis det er beslutninger der skal tages hvor
det ikke kræver en lov, sker det alene i statsrådet, jf. §17 stk. 2, der
siger at ALLE vigtige beslutninger og lovforslag SKAL forhandles i
statsrådet.
Det er også fordi kongen stadig har magten, at man skal rejse sig op
for kongen, ved Folketingets åbning. Dem der siger at dronningen
ingen magt har, kender ikke grundloven.
Den politiske styring
Man siger, at politik er den muliges kunst, og med det mener man, at
politik er umuligt at gennemføre, uden at den med kongemagten er
enige i beslutningen, så kun det kongen mener, der er muligt. Kunsten
består så i at overtale den med kongemagten.
For at kongen kan styrer Folketinget, er der i §12 indsat, at kongen
udøver sin magt via ministrene, derfor ændre politikerne altid
holdning når de bliver ministre. (og det blev jo så fint understreget af
Søren Pind, i hans opdatering, han var nemlig dronningens tjener)
Det smarte ved måden man så bruger grundloven på er, at man kun
kan komme i regering hvis et flertal i Folketinget peger på en, og
dermed har kongen altid magten over flertallet i Folketinget.
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Så når en sag skal behandles i folketinget, som følge af
indskrænkningen i grundloven, er det altså ikke en indskrænkning der
fratager kongen magten, det kan højest nogle gange blive til en
udskydelse af beslutningerne, hvis folketinget skulle vise sig at være
lidt besværlige, for kongen.
I bogen Mørkelygten, påstod man, at det var embedsmændene der
bestemte, eller havde magten, da de via den måde de orienterede
folketinget på kunne få en sag til at falde ud som de selv ønskede.
Men det er så via §3 kun kongen der bestemmer over
embedsmændene, og dermed kan kongen bestemme hvordan man
politisk behandler et lovforslag, det er jo på grund af §12, ikke
nødvendigt for kongen, at give ministrene en anden orientering.
Ministrene SKAL jo gøre som kongen har bestemt.
Folketinget har altså ikke nogen magt, netop på grund af §32 stk.2 og
§41 stk. 4, man kan sige at Folketinget er et slags folkets teater, som
der jo også står i §17 stk. 2, skal alle beslutninger tages i statsrådet, og
det er her magten er.
Kontrollen over foreninger og politiske partier
Man kan ikke få et politisk parti til at gennemføre en politik der vil
indføre velfærd til folket. Frimurene vil, inden det når så langt, have
infiltreret det, og ødelagt det indvendigt fra.
For selv ude i de små foreninger har frimurer plaseret folk, de stiller
helst ikke altid op til de store poster, men holder sig lidt i baggrunden,
for på den måde at kunne kontrollere begivenhederne.
Derfor er det sjældent at toppolitikere er frimurer, kun få er det.
Ved at være i de politiske foreninger kan de indberette videre op i
systemet, og på den måde foregår der en udvælgelse, både til
kommende frimurer, men også til folk i det administrative system,
samt hvem man skal jagte, så man får dem sat ud af kraft.
Det sidste har jeg selv oplevet. En jeg havde stor tillid til Ole Holsted
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Sandgren, viste sig at være en meget højt placeret frimurer, og til et
møde i Københavns amt, blev jeg af ham, introduceret for Walter
Schwartz, som er stormesteren i dag.
Fremskridtspartiet, var altså infiltreret af frimurene, og dette skyldes
at dronningen anså Fremskridtspartiet som farlige for hendes magt
position, også derfor hun fik Danskfolkeparti til at ødelægge
Fremskridtspartiets omdømme, mange af dem i Danskfolkeparti har i
dag fine ordner fra dronningen som tak for indsatsen.
Da det også er politikere og embedsmænd der er med til at tælle
stemmer op efter et valg, vil man også der kunne foretage en
udvælgelse, så uønskede elementer, ikke får de stemmer som de ellers
havde. Man kan jo lægge stemmesedler i forkerte bunker, eller slet og
ret fjerne nogle. Og det er sket mange gange.
Det sidste kan være årsagen til at det nogle gange trækker ud med at få
talt op, for man skal fortsætte til det stemmer, det kan man jo så ikke
når der mangler nogle, og derfor har jeg da oplevet at man opgiver ved
ca 1 tiden, og siger at så må man finde dem ved fintællingen, hvilket
vil sige at embedsmændene så får det til at passe, med de kandidater
man ønsker der bliver valgt.
Så drømmen om et frit og demokratisk Danmark, eksisterer ikke så
længe at kongemagten har et så tæt netværk som kontrollere alt, helt
ned til den mindste detalje.
Den administrative styring
I den administrative styring er frimurene helt centrale, for deres
loyalitet går længere end til bare en løncheck, deres tro er som en
religion, for GUD, KONGE OG FÆDRELAND.
Derfor er det også primært frimurer der sidder i spidsen for
embedsmændene i det offentlige, de er så at sige, kongens højre hånd.
Det betyder også, at man som borger ikke kan se fornuften i den måde
man tit agere på, men det er jo begrundet i hvad der tjener
magthaveren bedst, og ikke folket.
Dette er blevet mere tydeligt under dronningen, der jo er meget
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egocentrisk, og ikke har så meget til overs for folket, det folk der jo
ellers betaler hendes løn.
En embedsmand der bliver opdaget i at lave fusk, bliver ikke fyret
hvis det var noget som kongehuset havde krævet, han bliver flyttet til
at andet job, og til samme løn. Derudover får han som tak for hjælpen
et gyldent håndtryk på et fint beløb.
Dette skyldes §27 stk. 2. som siger:
§27 Stk. 2. Om afskedigelse, forflyttelse og pensionering af
tjenestemænd fastsættes regler ved lov, jfr. dog herved § 64. Stk. 3.
Uden deres samtykke kan de af kongen udnævnte tjenestemænd
kun forflyttes, når de ikke derved lider tab i de med
tjenestemandsstillingen forbundne indtægter, og der gives dem
valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension efter de
almindelige regler.
Vi så det netop på Bornholm hvor Peter Loft blev ansat som
kommunal direktør, efter at han i SKAT havde sikrede fusk, så Helle
Thorning kunne blive statsminister, hvilket altså var et ønske fra
dronningens side.
Det er grundloven der viser, at det var sådan at tingene udspillede sig.
Folk der ikke kender grundloven er nemmere at snyde, og derfor
underviser man ikke længere i grundloven før man kommer op i de
højere klassetrin, og man bruger så meget tid på i mellemtiden at
fortælle børnene at Danmark er et demokratisk samfund.
Indoktrinering i skolen
Der er undervisningspligt i Danmark, men som man kan se, på §76,
kan man godt selv bestemme om det skal være i folkeskolen, eller
hjemme undervisning, eller privatskole.
§ 76 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri
undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger
for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade
børnene undervise i folkeskolen.
Jeg har selv en overgang gået hjemme et halvt år, før der blev plads på
en ny skole, og her fik jeg undervisning af min mor, som også selv gik
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på seminarium, men de bøger vi gennemgik, var dem man havde i
skolen, det blev nemlig kordineret med skolen, så jeg kunne følge
med, når der blev plads på den nye skole.
Så selvom, at man næsten frit kan vælge, skal man bemærke at der
også står: at undervisning, skal stå mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen, man skal altså nogenlunde følge de læseplaner
som er der.
Så undervisning i grundloven, træder i baggrunden, og borgerne tror
derfor de har demokrati. Da jeg udgav ”Magtens Paragraffer”,
ændrede man på undervisningen i samfundsfag, så der ikke blev tid til
undervisningen i grundloven, før efter 5 klasse trin, og her er det kun
overfladisk.
Det er faktisk først når man kommer i gymnasiet, man i dag får lidt
kendskab til grundloven, dog bruger man ikke så meget tid på at
fortælle om statsrådets indflydelse på regeringens holdninger. (og det
er jo i statsrådet, at dronningen bestemmer over ministrene)
Man kan få høje karakterer, ved at genfortælle det som læren har sagt,
også selvom, det så ikke er det, som er rigtigt. Det er via læseplanerne,
og mange opgaver, at man sikre sig, at ingen har tid til, selv at
efterforske hvordan vores samfund i virkeligheden er.
Da jeg gik på HF enkeltfag, fik jeg en bog i samfundsfag, som
nærmest kun handlede om fine ord for familien og det enkelte individs
samfundstilling, og det der stod i bogen om politik, var ikke rigtigt,
for den beskrivelse af magt, som der var, gav indtryk af, at der var
demokrati, og det har vi altså ikke.
Min samfundsfaglærer kunne ikke forstå, at når jeg citerede
grundloven, og nævnte ordet konge, så var det jo den der i §2 får
KONGEMAGTEN. Hun grinte og sagde, ja men vi har jo ingen
konge. Det viser hvor ensrettet hun var blevet, hun kunne ikke fatte, at
kongemagten, med grundloven i 1953, ikke længere var kønsbestemt, og
at det nu godt kunne være en dronning der havde KONGEMAGTEN.
Vi lever i et land, hvor du kan bilde folk hvad som helst ind, det eneste de
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ikke vil tro på er sandheden. Dronningen regere altså Danmark på
folkets dumhed, og ikke deres kærlighed, som hun ellers selv godt
ville have.
Her kunne man citere Abraham Lincoln der skulle have sagt:
Man kan narre hele folket noget af tiden, og noget af folket hele
tiden, men man kan ikke narre hele folket hele tiden.

Da Grundtvig startede skoler var det netop fordi han mente, at
borgerne ikke var godt nok rustet til, at Danmark kunne blive et rigtigt
demokrati. Derfor gik Grundtvig heller ikke ind for demokrati, han gik
ind for et stærkt enevælde, for som han sagde: ”En magtfuld konge
bliver nød til at behandle sit folk ordenligt”, for ellers vil de jo gøre
oprør.
Vi fik med de grundlovsændringer der kom op gennem tiden desværre
lige det modsatte af det som Grundtvig ville have.
Netop en USYNLIG MAGT, altså en stærk konge uden ansvar, og en
konge som folket tror ikke har nogen magt. Dermed kan kongen
behandle sit folk modbydeligt helt uden selv at skulle stå til ansvar, og
det var netop det som Grundtvig ville undgå.
Kongen kan ikke være ansvarsfri som der står i §13, hvis alle ved, at
det er kongen der i statsrådet bestemmer regeringens politik.
Derfor lærer man i skolen, at det som står i grundloven, skal læses
som om der står noget helt andet. Man fortolker altså loven.
Men fortolkningerne er så langt væk fra den virkelige tekst, at det er
helt pinligt.
Der er mange eksempler på dette i folketingets udgave af en
børnevenlig grundlov, den de kalder ”Min grundlov”. Her skriver man
at det, at kongen har den udøvende magt i §3, kun betyder, at
dronningen udnævner ministrene, mens man i §14 hvor der står at hun
udnævner ministrene, skriver at det i realiteten er statsministeren der
sammensætter regeringen, altså total selvmodsigende.
Jeg er ved at skrive en bog, hvor jeg gennemgår min grundlov, og i
detaljer forklarer hvorfor det er noget vrøvl, eller hvad der er rigtigt i
49

den, for man blander løgn og sandhed, for at få løgnen til at glide
bedre ned.
Måden man udvælger personer til administrationen
I den offentlige administration sker en udvælgelse igennem flere trin,
kun hvis man kan lære, at blive ligeglad med andre menneskers liv, og
adlyde de ordre som udstedes ovenfra, kan man avance op ad.
Men for at kende de enkelte personer bedre, bruger man altså logerne.
Selvom at det jo i sidste ende er kongen der via §3 bestemmer over
embedsmændene, kan kongen jo ikke være alle steder. Man har derfor
særligt betroede medarbejdere, nemlig frimurene.
Hele samfundets konstruktion er altså, bygget op, så regenten på flere
niveauer kan justere den offentlige sektor, frimurene eller logerne er
på den måde et vigtigt instrument.
Frimurene bruges også i den private sektor, således, at man kan styrer
økonomien, så dem som kongen ikke kan lide, eller vil have stoppet,
ikke bare kan starte noget op i den private sektor.
Her skal man huske på, at det, at kæmpe for demokrati, ikke er noget
som en konge kan lide, og alle dem som gør det, vil derfor blive
modarbejdet og bagtalt.
Det er både bankerne og store virksomheder, som i et samspil kan
knuse en lille ny privat, denne funktion er meget nyttig, når man skal
lukke munden på nogle, for de må helt ned med nakken på alle
niveauer, og dem der hjælper de folk der kæmper for demokrati, vil
også komme igennem maskineriet.
Kirkens indflydelse
jeg bliver også lige nød til at komme ind på kirkens indflydelse, fordi,
der er nogle der mener at det er paven der bestemmer alt overordnet
på den globale scene. Men paven kan ikke lovgive i Danmark, og
kirken blev jo lagt ind under kongemagten i 1849 da vi fik vores første
grundlov, hvilket bliver vist udemærket i en artikel fra DR, de skriver:
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Mødet mellem det fremtidige overhoved for den danske
folkekirke, samt den katolske kirke leder, er en del af et
erhvervsfremstød i Italien.
Altså er det den som i §2 får kongemagten, der som lovgiver
bestemmer reglerne i kirken, og det kan man se i grundlovens §66, der
siger: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.
så det er kongen der bestemmer over kirken, og han bestemmer også
over andre trosretninger, for det fremgår af § 69, der siger: De fra
folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved
lov.
Det betyder at i Danmark har Paven ingen magt.
De personer der mener at paven har al magt, modarbejder altså,
indførelsen af demokrati, fordi de flytter fokus. De personer er således
medvirkende årsag til at folk mister deres økonomiske grundlag, fordi
de får folk til at tro, at kongen slet ikke har magt, og derved udskyder
muligheden for, at gøre Danmark til et demokratisk land.
Den Økonomiske magt
Når man har lovgivningsmagten, og det har kongen jo, så styrer man
også økonomien, for man kan beskatte og begrænse dem man vil. Så
når nogle tror, at Goldmann Sachs eller Rootchild, har en
bestemmende økonomisk magt i Danmark, er de helt forkert på den.
Man skal huske på, at dem der låner Danmark penge har en STOR
interesse i at få dem tilbage igen, og at et pres på befolkningen vil øge
risikoen for et oprør, og at lånte penge således bliver tabt.
Derfor har de rige udenlandske forbindelser, ingen interesse i at
forværre forholdende i Danmark, det har kun regenten.
Jeg vil gå så langt som at sige, at mange af dem der advokere for
denne påstand, har samme skjulte dagsorden, som dem der mener
paven har al magt, nemlig at få folk til at overse kongemagten, så
undertrykkelsen af befolkningen kan fortsætte.
Skal vi endelig tale om en globalmagt, må man se på enkelt
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situationer, for op gennem historien har forskellige lande gået sammen
mod andre, og sammensætningen af disse lande har hele tiden skiftet,
der er altså ikke nogle der altid har hørt sammen.
Mange krige starter med økonomiske forhindringer, men udvikler sig
så til krig, og ved starten af en krig, har de forskellige lande allerede
aftalt, hvordan genopbygningen af det erobrede land skal ske.
Lande med dårlig økonomi kan derfor have en økonomisk interesse i
at gå med i en krig med en supermagt, mod et mindre land, det så vi i
Irak og Syrien samt Libyen, hvor dronningen havde regnet med en
gevinst, nogle af disse indtægter lader dog vente på sig.
De sidste globale økonomiske problemer, startede med at USA
advarede Danske Bank om hvidvaskning i Estland, men først 10 år
efter da man altså ikke stoppede, truede man Danske Bank med en
bøde, for imens havde man i det skjulte, banker der tømte den danske
statskasse for mia.
Måske er disse transaktioner i virkeligheden aftalt spil, hvorfor skulle
man ellers vente i 10 år med at handle?
Salget af DONG til Goldmann Sachs, tyder også på at vi på en eller
anden måde var i gæld til USA.
En godkendelse af tømning af et andet lands statskasse, er en slags
krigserklæring, hvis det ikke var godkendt, af det enkelte land først,
som en slags hemmelig betaling for noget andet.
Tyskland var jo klar over at man ville forsøge at tømme den danske
statskasse, længe inden at man gjorde det, men advarede ikke
Danmark, det giver stof til eftertanke.
Det var engelske og amerikanske banker der førte an, og det er jo også
England og USA der har flest tropper i aktion i verdens brændpunkter,
der kunne altså være en sammenhæng.
At statsrådet har været inde over beslutningen om at åbne et skattehul,
og har fulgt udviklingen i skatteudbetalingerne, ligger fast. Man har
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måtte lukke hullet, før alle udbetalingerne var tilendebragt, fordi for
mange utilsigtet benyttede sig af det, og derfor fik vi skandalen med
DONG.
Dagen efter at min gratis fil blev lagt ud, hvor man kan læse dette
kapitel, gratis! Kunne man læse følgende overskrift på DR.dk
”Skatteministeriet frygter, at fortrolige oplysninger fra
udbyttesagen kan være lækket”.
Det kan jo kun betyde at det jeg skriver er rigtigt, og det er jo også en
mærkelig ordning, at man kan låne aktier, for enten ejer man dem,
eller også ejer man dem ikke. Det andet er noget rod, det kan kun være
for at flytte penge fra en kasse til en anden, det skal man ikke være
professor for at rene ud.
En mulig grund til at man så laver sådanne ordninger, kunne være for
at undgå politisk behandling, så kan man betale nogle penge til nogle,
uden at offentligheden bliver orienteret. Det var også det som den nye
offentlighedslov skulle sikre.
På grund af fredsaftalen i 1852 i London, lovede alle andre lande, at
respektere Danmarks suverænitet permanent. Dette fordi vi ligger
centralt placeret i Østersøen, og derfor blokere for supermagters
udsejling, altså både Rusland og EU/Tyskland.
Det betyder, at alt det man vedtager af økonomiske indskrænkninger i
Danmark, alene vedtages i statsrådet, og i statsrådet er den med
kongemagten som bestemmer.
En bank i Danmark skal overholde den lov, som man har vedtaget i
statsrådet. Dem der derfor bliver rige i Danmark er dem, som den med
kongemagten har givet særlige økonomiske vilkår.
Der er altså heller ikke 123 magtfulde rigmænd der styrer Danmark,
som en anden bog påstod, de har ikke lovgivningsmagtren.
Det kunne ses da Boye Nielsen blev erklæret konkurs, selvom han slet
ikke var det, og fik sit liv ødelagt.
Den med kongemagten kan til enhver tid fratage dig dine penge, hvis
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kongen har set sig sur på dig. Adlen er på ingen måde afskaffet, og
adlen skal adlyde kongen, for at bevare sin status. Rigdom er ikke
overordnet magt.
Det er altså kun den med kongemagten bestemmer noget, men det er
netop disse påstande om hvem der bestemmer, der sikre at den med
kongemagten kan regere ansvarsfrit, som angivet i §13:
§ 13 Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene
er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed
bestemmes nærmere ved lov.
At være ansvarsfri, betyder bare at ens magt er så stor, at andre må
tage ansvaret, man kan ikke sige at det at kongen er ansvarsfri, betyder
at kongen ingen magt har, for det er to forskellige ting.
Ministrene har derimod ansvar, som man kan se af §13, og deres
ansvar ordnes ved lov, som der står i grundloven, og denne lov er en
historie helt for sig selv, så det har jeg også en bog på vej med.
At kongehuset blander sig i økonomiske og politiske sager, fremgår
også af denne artikel fra DR.dk:

Jurister: Undersøgelse af SKAT risikerer at ende
som skandaleramt Tibetkommission
Ministerium udvælger selv beviser i sag om ansvar for tyveri af 12,7
milliarder.
Der er fare for, at danmarkshistoriens dyreste
undersøgelseskommission aldrig kommer til bunds i sagen om,
hvorfor skattemyndighederne ikke satte en stopper for det
årelange tyveri af 12,7 milliarder kroner i udbytteskat fra den
danske statskasse. Det bekræfter to jurister over for P1
Orientering.
- Som man har tilrettelagt det her, så er det i betydelig grad
skatteministeriets ansatte, som undersøger skatteministeriet selv.
Man risikerer ikke at komme til bunds i den her sag, fordi man
ikke kan være sikker på, at få alt ting udleveret, siger dr.jur.
Frederik Waage.
Han henviser til, at Undersøgelseskommissionen om SKAT har
bedt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om selv at udvælge de
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sagsmapper og journaler, som kommissionen skal bruge til bl.a. at
vurdere myndighedernes ansvar i sagen om ulovlig refusion af
udbytteskat.
- Det svarer jo ultimativt til, hvis det var en straffesag, at man
beder den mistænkte om selv at fremskaffe beviserne mod sig selv,
siger også juraprofessor Jens Elo Rytter til P1 Orientering.

Muligt spild af 308 millioner kroner
Kommissionen har allerede nu har kostet over 11 millioner kroner
og forventes at komme til at koste over 308 millioner, inden den er
færdig med sin undersøgelse af sagen om tyveri for milliarder,
EFI-skandalen og andre problemer i SKAT. Penge, der kunne
være brugt på en mere hensigtsmæssig måde, påpeger de to
jurister.
- Det er ikke hensigtsmæssigt, at man bruger 308 millioner kroner
på en undersøgelse, som man efterfølgende vil kunne stille
spørgsmålstegn ved i forhold til troværdigheden, siger Frederik
Waage, der er forskningsleder på Juridisk Institut ved Syddansk
Universitet og har skrevet doktorafhandling om myndigheders
udlevering af beviser i sager mod sig selv.
I værste fald er det spild af penge på en undersøgelse, som ”det
ikke er sikkert, kan bruges til så forfærdelig meget”, påpeger
professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, Jens Elo
Rytter.
- Vi risikerer, at vi bruger en hel masse millioner kroner og nogle
at landet fremmeste jurister på en sag, man politisk synes er
meget vigtig at få undersøgt til bunds. Men man får den ikke
undersøgt til bunds, fordi man sætter den myndighed, der skal
undersøges til at skaffe beviser mod sig selv. Og det er et stort
problem, siger Jens Elo Rytter til P1 Orientering.

Kommission tilbudt nøglerne til ministeriet
I stedet for at bede myndighederne om selv at udvælge
sagsmapper og dokumenter til kommissionen, kunne
Undersøgelseskommissionen om SKAT have fået direkte adgang
til at søge i skatteministeriets materialer, så kommissionen kunne
udvælge de dokumenter, den skal bruge. En sådan model blev rent
faktisk ”drøftet på et møde i efteråret 2017 med Skatteministeriet
og SKAT”, bekræfter kommissionen over for P1 Orientering.
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Men kommissionen har ikke benyttet sig af den mulighed. Heller
ikke selvom skatteminister Karsten Lauritzen flere gange siden
har tilbudt kommissionen adgang til ministeriet.
Fx når han og skatteministeriet er blevet beskyldt for at trække
udleveringen af dokumenter i langdrag.
- Hvis det stod til mig som skatteminister, så havde
Undersøgelseskommissionen om SKAT fået udleveret nøglerne til
ministeriet og fået fuld adgang til alle ministeriets
journalsystemer helt fra starten af, så de kunne søge i materialet
og tage det med sig, der er relevant for deres undersøgelse, sagde
skatteminister Karsten Lauritzen på et samråd i Folketingets
Skatteudvalg den 27. september 2018.
Et budskab han gentog så sent som for et par uger siden, da han
den 12. oktober understregede over for Udvalget for
Forretningsorden, at han ”ville foretrække, at man bare gav dem
adgang til Skatteministeriet. Så kunne de tage de dokumenter, de
havde lyst til.”
Kommissionen har selv erfaret, at myndighederne ikke
nødvendigvis finder de rigtige dokumenter frem. Ifølge
kommissionen ”har en del af det modtagne materiale ikke været
relevant i forhold til kommissoriet.” I en nylig redegørelse fra
oktober 2018 gør kommissionen opmærksom på, at forløbet, hvor
ministerens embedsmænd har skulle udlevere materiale til
kommissionen i det hele taget, ”ikke har været tilfredsstillende”.
- Det materiale, som i første omgang blev udleveret af
Skatteministeriet og Finansministeriet, måtte returneres til
myndighederne på grund af materialets kvalitet, skriver
kommissionen blandt andet.
Alligevel har Undersøgelseskommissionen om SKAT valgt at gøre
som mange andre kommissioner. Den har end ikke overvejet at
gøre andet end at bede myndighederne om selv at udvælge de
sager og dokumenter, den skal bruge til at belyse deres ansvar,
oplyser kommissionen i et svar til P1 Orientering.
- Kommissionen har vurderet, at der ikke for indeværende er
grundlag for at overveje muligheden for at afvige fra denne
fremgangsmåde, skriver Undersøgelseskommissionen om SKAT.
56

Risikerer at ende som Tibetkommissionen
Og det undrer de to jurister. Særligt fordi de ministerielle
embedsmænd, der vurderer og udvælger de enkelte sager og
dokumenter til kommissionen, i sidste ende arbejder under
instruktion fra overordnede chefer, som kommissionen skal
undersøge.
- De skal udlevere dokumenter, der potentielt kan være belastende
for deres chefer; de personer, som har betydning for, hvorvidt de
skal forfremmes, og betydning for deres ansættelsesforhold i
Skatteministeriet, påpeger dr.jur. Frederik Waage.
- Og så står man i det dilemma; har man lyst til at udlevere det,
eller vil man hellere gemme det ind under skrivebordsskuffen?
Der kan man jo have en begrundet mistanke om, at det kan være
fristende ikke at udlevere noget, der kan inkriminere ministeriet
selv og den pågældende minister, supplerer juraprofessor Jens Elo
Rytter.
De henviser begge til erfaringerne fra Tibet-kommissionen, der i
sommer blev genåbnet, efter det kom frem, at myndighederne
ikke havde givet den adgang til alt det materiale, de lå inde med.
- Man risikerer at løbe ind i de samme problemer som med
Tibetkommissionen. Det var noget af det, der førte til, at man
genåbnede kommissionen – at man ikke havde fået alle
tilstrækkelige oplysninger. Og det havde været hensigtsmæssigt, at
man selvfølgelig tog ved lære af det, siger dr.jur. Frederik Waage.
I kommissoriet for den gen-nedsatte Tibet-kommission fremgår
det udtrykkeligt, at kommissionen nu i anden omgang skal have
fuld adgang til selv at søge i myndighedernes IT-systemer og
filservere mv.
- Lige præcis erfaringen fra Tibet kommissionen understreger
behovet for, at man ikke lader myndigheder undersøge sig selv,
men at kommissionen tager ansvar for det, påpeger også
juraprofessor Jens Elo Rytter.

Hele skatteministeriet inhabilt
Og problemet er kun blevet større, efter
Undersøgelseskommissionen om SKAT for en uges tid siden fik
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udvidet sit kommissorium, så den nu også skal granske den
nuværende skatteminister, Karsten Lauritzens, rolle i sagen om
tyveri af udbytteskat.
Når det er tilfældet, er ministeren i princippet inhabil, og dermed
er alle hans embedsmænd i ministeriet også inhabile, fremgår det
af lovkommentaren til lov om undersøgelseskommissioner.
- Den pågældende minister eller embedsmand vil principielt være
inhabil til – på myndighedens vegne – at forestå udleveringen af
materialet. Er ministeren inhabil, er embedsmændene i
ministeriet som følge af deres underordnelses forhold til
ministeren i almindelighed også inhabile, står der i
lovkommentaren. At det er tilfældet i denne sag, bekræfter de to
jurister over for P1 Orientering.
- Ja. Man må nok sige, at skatteministeriet er inhabilt, når deres
minister er inhabil. Og det er han, når det handler om hans
regeringsperiode, siger dr.jur. Frederik Waage.
- Der er der sådan set tale om inhabilitet. Ikke bare for den
minister, som er genstand for undersøgelsen, men for hele hans
embedsapparat, bekræfter også juraprofessor Jens Elo Rytter.
At et helt ministerium var inhabilt, slog Ombudsmanden fx fast i
sagen om lønforhøjelse til den daværende kirkeminister, Tove
Fergos, mand. Når kirkeministeriet ikke overdrog sagen om
ministerens mand til en anden myndighed, men afgjorde den selv,
var det ifølge Ombudsmanden ”en fejl”, som han fandt
”beklagelig”.

Kommissionen svarer ikke
P1 Orientering har i flere uger spurgt kommissionen, hvordan den
fortsat kan lade skatteministeriets embedsmænd udvælge de
sagsakter, den skal bruge til at placere et eventuelt ansvar i sagen,
når undersøgelsen nu også omfatter den nuværende
skatteminister, og hele ministeriet derfor kan anses for inhabilt.
Trods gentagne henvendelser har kommissionen ikke besvaret
dette spørgsmål.
Kommissionen oplyser til gengæld nu, at den har besluttet, at den
selv vil gennemgå visse medarbejderes ujournaliserede e-mails.
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Kommissionen henviser herudover til, at ”fremgangsmåden også
har været fulgt af tidligere kommissioner, herunder
Skattesagskommissionen.”
Men Skattesagskommissionen undersøgte ikke en siddende
minister. Den undersøgte en afgået skatteministers ageren. Og da
Undersøgelseskommissionen om SKAT fortsat lader
myndighederne selv udvælge og sortere i sager og journaliserede
dokumenter, ændrer det ikke på, at myndighederne under alle
omstændigheder har et grundlæggende habilitetsproblem,
påpeger dr.jur. Frederik Waage.
- Derfor vil det ikke være tilstrækkeligt, at man alene undersøger
emails. Man bør sådan set selvstændigt tage ansvar for hele
undersøgelsen”, siger han til P1 Orientering.
Også af den grund mener de to jurister, at
Undersøgelseskommissionen om SKAT bør møde op i
skatteministeriet og selv påtage sig arbejdet med at udvælge
sagsmapper og dokumenter.
- I det her tilfælde, hvor man oven i købet har fået en så utvetydig
invitation fra skatteministeren, så bør kommissionen vel tage fat
om nøglerne og så undersøge den her sag til bunds, siger dr.jur.
Frederik Waage.
- Så undgår man den nagende mistanke om, at man ikke har fået
alt materiale, supplerer juraprofessor Jens Elo Rytter.
Kommission kan klare det selv
I praksis kan det godt lade sig gøre selv at få adgang til
ministeriet. Det fik Skattefradragskommissionen, da den skulle
undersøge den såkaldte TDC-sag.
I januar 2005 gik kommissionen ind i skatteministeriet og
opstillede sin egen server og andet computerudstyr i ”et aflåst
lokale”. Kommissionen satte strøm til computerne og indlæste
herefter selv data fra ministeriets backupbånd. Backupbånd, som
ikke blot omfattede ministres og embedsmænds e-mails, men ”hele
Skatteministeriets system”, inklusive kopier af fx ministeriets drev
med mapper og dokumenter i både personlige og fælles
databiblioteker.
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Selvom kommissionen også bad ministeriet om at finde relevante
sager og dokumenter frem, skriver Skattefradragskommissionen,
at den ligefrem fandt ”det påkrævet at foretage en undersøgelse”
af alle disse data, og derfor bad om at få adgang til ministeriet
selv.
- Helt konkret, havde man altså adgang til at komme ud i
ministeriet og komme ind i aflåste lokaler i ministeriet og selv
foretage den undersøgelse, som man ønskede at foretage, siger
dr.jur. Frederik Waage.
- Det kan godt lade sig gøre, at gøre det på denne måde. Og
egentlig synes jeg, det principielt er den eneste rigtige måde at
gøre det på, siger juraprofessor Jens Elo Rytter.
Og det behøver ikke nødvendigvis at kræve mere tid eller
ressourcer. Snarere tværtimod, påpeger de to jurister.
- Det er klart, at hvis man foretager en undersøgelse selv, så har
man direkte adgang til at pege på, hvad det er, man ønsker at se.
Så er der ikke det her mellemled, at der skal være en embedsmand
fra det enkelte ministerium, der skal ind over. Og det vil vel alt
andet lige også være hurtigere at gøre, forklarer dr.jur. Frederik
Waage.
- Man kan sige, at på den måde, det er organiseret i dag, så har
skatteministeriet selv ansat nogle embedsmænd, som gennemgår
det her materiale i skatteministeriet. De embedsmænd kunne lige
så godt være ansat af kommissionen og foretage undersøgelsen på
deres vegne og med ansvar over for dem frem for de personer som
bliver undersøgt, sig han.
Det vil således ofte være ”mere hensigtsmæssigt” at give en
undersøgelseskommission ”direkte adgang til at søge i systemer,
databaser, servere mv.”, skriver Udvalget om
Undersøgelseskommissioner ligeledes i sin beretning. Udvalget
påpeger, at direkte adgang til ministeriet både vil kunne spare tid
og samtidig have den ”yderligere fordel”, at
undersøgelseskommissionen selv ”vil kunne føre løbende kontrol
med materialesøgningen.”

Vanskeligere at placere ansvar for milliard-tyveri
Hvis Undersøgelseskommissionen om SKAT tager imod nøglerne
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til ministeriet og undersøger sagerne selv, vil det i det hele taget
gøre det lettere for kommissionen at løse sine opgaver og finde ud
af, hvorfor myndighederne ikke satte en stopper for det årelange
tyveri af 12,7 milliarder kroner i refusion af udbytteskat, påpeger
dr.jur. Frederik Waage.
- Man kan sige: Alt andet lige, vil det blive vanskeligere at placere
ansvaret for de 12 milliarder kroner, hvis man ikke undersøger
sagen selv, siger Frederik Waage til P1 Orientering.
P1 Orientering har gennem flere uger forgæves forsøgt at få et
interview om sagen med formanden for
Undersøgelseskommissionen om SKAT, Michael Ellehauge.
Se man på problemerne i Tibetkommissionen, var det helt store
problem, at det i grundloven står at det er kongen der har den
udøvende magt, kongehuset har derfor været inde over, og det kan
man se i denne artikel fra Ritzau:
Hoffet har efterkommet et ønske fra Tibetkommissionen om at
udlevere papirer om et kinesisk statsbesøg i 2012.
Det oplyser kommissionens formand, landsdommer Tuk Bagger.
Men tilsyneladende er der ikke tale om et materiale af stort
omfang.
I hvert fald har kommissionen fulgt op med en ny forespørgsel.
Hvis hoffet ligger inde med yderligere skriftligt materiale,
anmoder kommissionen om at modtage dette, oplyser Tuk Bagger
til Ritzau.
Blandt andet er kommissionen blevet sat i verden for at opklare,
hvordan det gik til, at politifolk greb ind mod borgere med
tibetanske flag under besøget af præsident Hu Jintao i juni 2012.
Hidtil er der skaffet cirka 50.000 sider med dokumenter fra
Udenrigsministeriet, PET, Københavns Politi og andre
myndigheder.
Men en afhøring af en tidligere viceprotokolchef i
Udenrigsministeriet først på måneden har øget kommissionens
appetit.
Annette Lassen blev spurgt om en mail fra departementschefen i
ministeriet. Heri stod, at man skulle sørge for at få politiets og
PET's mening om en kinesisk frygt for demonstrationer.
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Hvem skulle rent praktisk sørge for dette, blev hun spurgt.
- Det er hoffet. Det er dem, der har den løbende kontakt med PET,
svarede Annette Lassen.
Ifølge en mand i Københavns Politi ringede en medarbejder i
PET, der er hoffets sikkerhedskoordinator, til ham forud for
besøget.
Kineserne kunne finde på at rejse hjem, hvis de så et tibetansk
flag, lød beskeden angiveligt. PET-medarbejderen har dog afvist
at have givet en sådan besked.
Om kommissionen vil indkalde personer fra hoffet til afhøring, er
endnu ikke afklaret.
I øvrigt skal dronningens kommende hofdame, Jette Nordam,
afhøres torsdag i den kommende uge.
Det skyldes, at hun dengang i 2012 var protokolchef i
Udenrigsministeriet under statsbesøget.
Inden besøget ringede hun til den daværende øverste chef i
Københavns Politi, politidirektør Johan Reimann.
Der sker det, at Jette Nordam ringer til mig og betoner
vigtigheden af, at det gennemføres værdigt og ordenligt, har
Johan Reimann forklaret.
Bemærk der står at det er hoffet der har kontakten til PET, og det er da
også til dronningen man skal ansøge hvis, man vil ansættes i PET.
Med andre ord kongehuset HAR MAGT.
Styringen af domstolene
I følge §3 i grundloven, skulle domstolene jo være en uafhængig
magt, domstolene skulle altså i princippet være adskilt. Den siger:
§ 3 Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening.
Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos
domstolene.
Men er domstolene så en selvstændig magt?
Hvordan kan man blive dommer, og hvem indstiller en til hvervet?
De fleste dommere, er gået igennem Jurastudiet, og derfra ansat i
Justitsministeriet, herfra kan man så bedre bedømme dem, inden at de
kan blive ansat som dommere. Samtidig bliver man ikke bare dommer,
enten kan man have udmærket sig i justitsministeriet, med høj sans for
at understøtte systemet, eller også kan man blive dommerfuldmægtig
62

først, for så at blive retsassessor, hvilket kan ende med at man så kan
blive dommer, altså igen en tre trins raket. (lærling,svend og mester)
Mange kommer ikke længere end til retsassessor, fordi de ikke er gode
nok til at tilgodese systemets krav. Systemet sikre sig på den måde, at
de har dommere som vil følge kongemagten.
Skulle staten alligevel få problemer,med en sag, fordi man har fået
oplyst befolkningen for meget. Kan man altid sætte nogle gamle
dommere på sagen, falder dommen forkert ud, vil dommerne miste
deres pension.
For i 1953 ændrede man grundloven, så kongens magt over dommerne
blev større. Man tilførte en sætning mere i §64, med det resultat at en
dommer kunne miste sin pension, dette bruger regeringen så til at
vinde sager som de ellers ikke ville vinde. Den ser sådan ud:
§ 64 Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De
kan ikke afsættes uden ved dom, ej heller forflyttes mod deres
ønske, uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene
finder sted. Dog kan den dommer der er fyldt sit 65. år, afskediges,
men uden tab af indtægter indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle
være afskediget på grund af alder.
Så domstolene er indirekte styret af kongehuset. Da den med
kongemagten er rigets øverste myndighed, styrer kongen altså også
domstolene, og rigets øverste myndighed, betyder altså ”RIGETS
ØVERSTE MYNDIGHED” det kan man ikke være uden MAGT.
Danmark er altså hverken et demokrati, eller et retssamfund. For rigets
øverste lov, er grundloven, og den gør Danmark til et enevældigt
samfund.
Det fremgår, i øvrigt af grundlovens §63, at du skal efterkomme det
offentliges krav, indtil at en domstol har ændret afgørelsen, så også
sætningen”Du er uskyldig til andet er bevist” er fri fantasi.
Loven ser således ud:
§ 63 Stk. 1. Domstolene er berettigede til at påkende ethvert
spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse
sådant spørgsmål, kan dog ikke ved at bringe sagen for
domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens
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befaling.
Det betyder, at kongen (SKAT) kan få folk dømt for noget de ikke har
gjort, og forhindre dem i at føre sagen, både ved at indskrænke deres
økonomi, men også ved at nægte at en sag kommer for rigets øverste
domstol.
Det sidste sker ved, at man har indført et procesbevillingsnævn, min
advokat kalder dette nævn for: Procesafslagsnævnet, fordi de
begrænser muligheden for, at få en sag for højesteret.
Kun hvis en sag har været i medierne og at folket er oprørte, over den
åbenlyse uretfærdighed, kan man få adgang til højesteret. Det betyder
i praksis, at selv sager hvor dommen er i direkte strid med loven, kan
afvises. Derfor er den indirekte styring af domstolene meget effektiv.
At domstolene bruges politisk, kan man også se ved, at man i 1920, da
man ændrede grundloven indførte nævninge i politiske sager, loven så
således ud:
§70 Offentlighed og Mundtlighed skal saa snart og saa vidt som
muligt gennemføres ved hele Retsplejen. I misgerningssager og og
i sager, der rejser sig af politiske Lovovertrædelser, skal Nævninge
indføres.
Dette var nok et resultat af oprørene omkring påskekrisen, så man
kunne holde øje med, at de socialdemokrater der nu var faldet
arbejderne i ryggen, ikke blev dømt. Denne sikring af politiske aktive
faldt væk ved grundlovsændringen i 1953.
Det blev nu muligt for kongehuset, at forfølge folk politisk igen. Som
det jo tidligere var sket over for Louis Pio i 1873, hvor han blev dømt
fængsel i højesteret, for at have arrangeret demonstration i
Fælledparken.
Der er ingen magthavere der frivilligt giver alt deres magt fra dem, og
illusionen om at dette skulle være sket, er håbløs naiv. Det kan man se
i de bøger som blev skrevet, at dem der kæmpede for bedre tilstande
for befolkningen. Man altid har jagtet, eller myrdet folk der ville have
demokrati.
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Fordi folk tror de har demokrati, ender de med at være i lommen på
staten, og ikke frie. De modarbejder i stedet dem som kæmper for den
politiske frihed i deres uvidenhed, og derfor forbliver Danmark
ENEVÆLDE, indtil at folket vågner.

Menneskerettighederne i Danmark
Som følge af den måde grundloven er på, gælder menneskerettighederne slet ikke i Danmark. Det er kun folk der ikke kender
grundloven, der tror det.
Kravet for at menneskerettighederne kan gælde er jo, at de er
underskrevet af kongen, det er ikke nok at en statsminister
underskriver dem.
Det er jo efter hånden langtid siden at de blev underskrevet, nemlig i
1948 og Danmark skulle have rektificeret dem under Jens Otte Krag i
1966.
Selv i dag taler man op at implementere dem i dansk lovgivning, så
det er de altså ikke endnu.
Det ses på flere områder, bl.a. børns vilkår, samt behandlingen af
arbejdsløse og flygtninge, hvor man jo splitter familier.
For at få menneskerettighederne til at gælde, må man først fjerne
kongemagten, for der kan jo ikke være rettigheder til den enkelte, når
en person ikke kan straffes for sine handlinger, heller ikke for mord.
(og det er ikke ualmindeligt, at kongehuset får folk myrdet, selv den
dag i dag, det kan man læse lidt om i mine bøger, hvor jeg jo også har
dokumentationen med)
I en af mine sager, skrev domstolen sådan om borger rettighederne:
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Da mine sager startede i 1996, kan denne begrundelse, kun skyldes at
de stadig ikke gælder, for man henretter jo ikke en mand, når man har
afskaffet dødsstraffen, bare fordi hans sag startede før man afskaffede
den.
Det er ikke kun mig der bliver udsat for svindel, for man kan dømme
uskyldige med fuldt overlæg, ved at få læger til at komme med direkte
forkerte udsagn, hvis det politiske billede bliver lidt for mudret, så
dronningen har svært ved at regere. (og det får så netop bekymringen
frem, omkring fjernelsen af den politiske kontrol med hospitalerne)
I forbindelse med Helle Thornings regering, var der rekord i
statsrådsmøder, altså møder hvor regenten sætter ministrene på plads,
søndag den 15. januar 2012, blev møde nr. 500 med dronningen for
bordenden afholdt, dronningen havde meget svært ved at styrer den
røde regering, det betød også at der blev skiftet en del ud.
Med Helle Thorning som statsminister, når dronningen at sætte hele 9
regeringer på 4 år, de sammensættes 03/10-2011, 16/10-2012, 06/122012, 09/08-2013, 21/11-2013, 12/12-2013, 03/02-2014, 02/09-2014
og tilsidst den 10/10-2014.
Det var altså alt for omstændigt med en rodet rød regering, så der
måtte ske noget for at sikre en mere stabil blå regering.
Derfor lader man et Somalisk ægtepar blive dømt, for at de skulle
have tvangsomskåret deres døtre på en ferie i Somalia.
Det må være den eneste forklaring, man kan finde på at 3 læger ikke
ved hvor klitoris sidder på en pige. Husk på at man som embedsmand
jo skal adlyde dronningen, og hun havde brug for en nemmere
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regering. Da Lars Løkke ikke var så populær, måtte man skabe noget
presse der kunne få flere blå vælgere, på en anden måde.
Her uddrag af artikel fra DR, da forældrene har fået endnu en ekspert
til at udtale sig i sagen, tidligere havde de fået en læge i Vejle til at se
på sagen, men domstolene underkendte Vejle lægens udsagn:
Den oprindelige undersøgelse af pigerne, som ligger til grund for
dommen, er foretaget af en børnelæge fra Odense
Universitetshospital i samarbejde med to retsmedicinere. Ingen af
dem havde før undersøgt omskæringssager, fremgår det af
retssagen.
De konkluderede, at “begge piger var blevet omskåret,” herunder
at “klitoris var bortskåret ved begge piger.”
Det kommer bag på børnelægen, at den konklusion bliver
forkastet af en ekspert i omskæring, siger hun til P1 Orientering.
Lige nu ser jeg en tendens til, at man er blevet så bekymret over
kvindelig omskæring, at man måske er på vej over i den anden
grøft og begynder at fremsætte fejlagtige anklager mod forældre.
Det er jo rigtig slemt, og det skal man være meget forsigtig med.

Charlotte Wilken, Ledende overlæger på
Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
- Jeg kan af hensyn til tavshedspligt ikke udtale mig om den
konkrete sag, men det er jo helt forfærdeligt, hvis der er sket en
fejl. Og det overrasker mig meget, fordi vi var sikre i vores
konklusion, skriver børnelægen. De to retslæger, der var med til
den oprindelige vurdering af pigerne, ønsker ikke at kommentere
sagen.
Optagelser og billeder fra undersøgelserne er også blevet vurderet
af Retslægerådet, som konstaterer, at “der er foretaget en
bortskæring af de øverste dele af de små skamlæber samt af den
yderste del af klitoris” på begge piger.
Retslægerådet ønsker heller ikke at kommentere de nye
oplysninger fra den svenske professor.
Men Birgitta Essén er faktisk ikke den første ekspert, der
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udfordrer den vurdering, som retssagen hviler på. Pigerne er
nemlig også blevet undersøgt af en gynækolog fra Privathospitalet
Mølholm i Vejle.
Gynækologen fra Mølholm Privathospital konstaterer i sin
rapport, at begge piger har en klitoris, og han skriver om dem
begge, at der “ikke tegn på, at patienten er omskåret.”

Tidslinje for sagen
Juni 2015: Den dansk-somaliske familie rejser til Kenya for at besøge
deres familie, som stammer fra Somalia
August 2015: Børnene skulle tilbage i skole den 17. august, men den
20. august ringer deres mor til skolen og siger, at de ikke kan komme
hjem, fordi børnene er syge.
September 2015: Børnene kommer tilbage i skole.
December 2015: Klasselæreren til den mindste af pigerne går til
myndighederne med en bekymring om, at de to søstre kan være blevet
omskåret i Afrika. Pigerne bliver undersøgt på Odense
Universitetshospital, hvor der findes tegn på omskæring. Forældrene
varetægtsfængsles i ca. to måneder.
Februar 2016: Forældrene tager pigerne til Mølholm Privathospital
og får pigerne undersøgt. De får den vurdering, at der “ikke er tegn på,
at pigerne er omskåret.”
April 2017: Byretten i Kolding afsiger dom. Begge forældre får
halvandet års fængsel. Sagen ankes til Landsretten.
Juli 2017: Forældrene tager pigerne til en undersøgelse hos en
gynækolog i Frankfurt. Gynækologen skriver, at der “ikke er tegn på
omskæring” hos de to piger.
Oktober 2017: Vestre Landsret afsiger dom. Begge forældre får nu
forkortet deres fængselsstraf til ni måneder. Sagen ankes til Højesteret.
December 2017: Procesbevillingsnævnet giver begrænset tilladelse til
at føre sagen ved Højesteret, hvor kun spørgsmålet om straffen må
genoptages - ikke selve skyldsspørgsmålet.
Maj 2018: Højesteret afsiger dom. Ligesom i Byretten idømmes
forældrene halvandet års fængsel hver.
August 2018: Pigerne undersøges af professor Birgitta Essén på
universitet i Uppsala, hvor hun ikke finder nogen tegn på omskæring.
Oktober 2018: Bjørn Elmquist, som er moderens forsvarer, anmoder
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Den Særlige Klageret om at få sagen genoptaget med Birgitta Essén
som nyt vidne.
oooOooo

Bemærk i øvrigt, af procesbevillingsnævnet kun giver mulighed for at
vurdere straffen i højesteret! Det viser at systemet godt var klar over at
sagen var politisk, og at man ikke ønskede en frifindelse.
Procesbevillingsnævnet gør det altså muligt for dronningen at bruge
domstolene politisk, og det har jeg også selv mærket.
Der er ifølge grundloven, kun en der har rettigheder, nemlig den med
kongemagten, alle andre har bare at rette sig efter rigets øverste
myndighed.
Hvis menneskerettighederne galte i Danmark, ville loven gælde for
alle, og det gør den jo netop ikke. Kongehuset er undtaget.

Jeg skulle fjernes fra politik
Det hele startede med, at jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen,
hvor jeg opdagede svindel. Det var særligt 3 ting som jeg forsøgte at
gøre noget ved, nemlig: ulovlig tvangsfjernelser, kloakværket der løb
over, samt regnskabssvindel.
Jeg sad i B&U altså det udvalg hvor man fjernede folks børn, her
behandlede man ikke alle sager som loven foreskriver, bl.a. skrev
man, at man fjernede et barn for barnealderen ud. Men loven sagde, at
man skulle behandle sagerne hvert år. I en sag havde man fjernet et
barn, fordi at moren led af epilepsi. Man mente, at det ikke var sund
for barnet, at se når moren fik et anfald. Men der var kommet
forbedret medicin, så dette ikke skete, og i øvrigt er det ikke en grund
til at fjerne et barn.
En anden sag fjernede man barnet fra hele familien, selvom at
mormoren godt ville påtage sig forældre rollen, netop denne sag
gjorde, at jeg opdagede, at systemet har brug for folks børn, så
frimurer og politiske venner kunne få indtægter ved at passe børnene,
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med en god løn, for man fik dengang 17.000,- skattefrit som
plejeforældre. (det er sikkert mere i dag)
Sagerne omkring kloakværket startede, fordi man ville tvangs
kloakere nogle kolonihaver, dette på trods af, at kloakværket var
underdimensioneret, det betjente spildevand fra så stort et område, at
det løb over, hvis det havde regnet i 5 dage i træk, også selvom, at det
lige var blevet udbygget for mange millioner.
Årsagen til, at man ville kloakere var naturligvis, at man ville sætte
folk i arbejde for private penge, for kommunen havde ingen.
Samtidig kunne man så kræve flere penge ind i afgifter. Det er altså
politisk, at man selvom, at folk betaler SKAT, også vil dræne dem
yderligere.
Politikerne tænker ikke på, at det ødelægger købekraften, så private
virksomheder går ned, netop dette er et problem på Bornholm.
Det er på grund af overløbene, at der hele tiden driver tang i land ved
Vallensbæk strand. Et problem man også ser på Bornholm.
Det jeg opdagede omkring regnskabssvindel, var at kommunen betalte
for rengøring hos den professionelle fodboldklub, og også
ejendomsskatten på Brøndby stadion blev der fusket med.
Da, jeg opdagede dette kunne jeg naturligvis ikke længere underskrive
regnskabet, for ved sin underskrift hæfter men for, at det er lovligt, og
i orden, og det var det jo ikke.
Borgmesteren fortalte mig så at hvis jeg ikke holdte lidt igen, kunne
jeg nemt blive dømt som far til et barn, men at jeg kunne undgå det
ved at melde mig ind i Socialdemokratiet. Der var nemlig sket det, at
jeg blev stævnet i en faderskabssag.

Svindel i faderskabssag
Da de første blodprøver sagde, at jeg ikke kunne være faderen, tog jeg
ikke borgmesterens advarsler alvorligt.
Desværre var det kun mundtligt jeg fik resultatet, da jeg ville have det
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skriftligt forsvandt resultaterne, og man ville rekvirere nogle nye.
De nye var meget upræcise, og lige pludselig stod der, at jeg kunne
være faderen, netop fordi jeg først havde fået noget andet at vide,
forlangte jeg så nogle ordenlige prøver, altså også DNA.
Det var altså ikke fordi jeg ikke ville være far, men fordi det lugtede
fælt, og at jeg først havde fået af vide, jeg ikke var faderen, samt
trusselen fra borgmesteren, Kjeld Rasmussen.
Borgmesteren ville i øvrigt også have mig fjernet fra B&U udvalget,
fordi jeg der modarbejdede de ulovligheder der var der.
Jeg fik nogle børn hjemsendt, og den rapport der efterfølgende kom,
fortalte at børnene profiterede af det, men at man fortsat ville fjerne
børnene.
Også dette forløb viste at når kommunerne fjerner børn, fra deres
forældre, er det fordi, at kommunen kan tjene penge på det. For
Brøndbys vedkommende, kunne man så få ekstra penge som svært
belastet kommune, og selve fjernelsen blev jo dækket af staten via
udligningsordninger.
I min faderskabssag viste det sig så, at man slet ikke kunne tage en
rigtig blodprøve fra barnet, og man lavede så nogle prøver fra hår og
spyt.
Der var bare nogle små problemer i disse forklaringer, for det første
havde man skrevet til min advokat at han skulle henvende sig til retten
i Brøndby for at få resultatet af de TRE blodprøver, ikke et ord om at
de ikke kunne tages. (der var altså bevisligt fusk i sagen)
Jeg blev så dømt som ”Mulig fader” for i dommen stod der ikke, at jeg
var faderen, men at jeg KUNNE være faderen.
Netop denne formulering og forløbet, viser at man godt selv var klar
over, at man svindlede. Man havde brug for at dække sig ind, hvis det
i fremtiden blev bevist at jeg ikke var faderen.
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Dommen blev naturligvis anket, og jeg gjorde alt for at få prøve
resultater, men også her mødte jeg en mur, jeg kunne kun få lov til at
se papirerne på rettens kontor, jeg kunne ikke få en kopi, også det kan
man jo sige, var fordi man jo godt vidste at man snød.
Jeg gav min advokat lov til at bryde sin tavshedspligt i denne sag, og
folk var rystet når han fortalte om nogle af detaljerne.
Da fristerne for at kunne få genoptaget en sag var ved at udløbe,
lykkedes det mig endelig, at få prøveresultater udleveret, og her var
der numre på prøverne, der ikke stemte overens, med de
blodprøvenumre som stod på DNA testen.
Alle disse underlige ting gjorde, at vi forlangte, at man gemte alle
prøver til sagen var afsluttet, og det afgjorde retten så, at man skulle.
(min advokat mente, at når prøvenumrene ikke var ens, var det fordi
man havde lavet en cocktail af mit blod og barnets, så man kunne
påvise nogle ting der gik igen fra begge parter)
Der kom også en lovændring, som skulle forhindre at det var alt for
nemt at få faderskabssager genoptaget.
Og da fristen for geoptagelse udløb, kunne man i avisen (Folkebladet)
omkring en artikel om vestegnen, se dette billede.
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Det er moren til barnet der sidder helt ude til venstre, og borgmesteren
der sidder ved siden af damen der servere.
Borgmesteren var helt tydeligt impliceret i hele sagen, og han fik sin
hævn over, at jeg ikke ville tvangsfjerne børn, så hans frimurer venner
kunne få ekstra indkomster.
En ven ville prøve, at skaffe nogle ekstra eksemplarer af avisen, kun
to dage efter, at den var udkommet, så jeg havde lidt, hvis det jeg
havde blev væk, men han fik så af vide, at de slet ikke havde nogle, de
havde nemlig opdaget deres fejl. (jeg havde jo fortalt det til en del)
Da så Prof.Dr.med.B.Brinkmann, en verdenskendt retsmediciner
udtalte sig om faderskabs vurdering fra nogle historiske personer,
kontaktede jeg ham, og sendte det jeg havde fåede udleveret efter
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megen kamp. På det tidspunkt havde jeg stadig ikke fået så meget
materiale, at jeg opdagede at der også var et blodprøve nummer
problem.
Det var netop fordi han i en TV udsendelse aggumenterede for at man
skulle lave en fuldstændig Chromosom test for at være sikker på
faderskab, at jeg skrev til ham, for jeg kunne ikke se at det var
foretaget, men man kunne jo have andre fagbetegnelser for disse
Chromosomer, så det var vigtigt lige at få på palds.
Han svarede bl.a. Das dänische Institut hat keine Y-Chromosome
festgestellt.
Og ydermere noterede han sig: : Mit Blut auf einem Wattebausch
kann man ebenfalls eine Menge von Blutgruppen bestimmen, aber
dies ist sehr umstandiich und manchmal auch nicht so sicher.
Der var altså et usikkerheds problem ved, at man kun havde meget lidt
blod, som man havde i mine prøver, fordi man ikke ville tage rigtige
blodprøver.
Han skrev også, at det kun var ved DNA man kunne bruge hår og
næsesekret, alle de andre ting krævede at man havde blod.
Man smed prøverne væk, inden sagen var afsluttet, netop da jeg
kontaktede Dr. Brinkmann. (på trods af at man havde lovet at vente til
sagen var afsluttet) Man var åbenbart ikke interesseret i at han fik
prøverne til undersøgelse.
Dr. Brinkmann, tilbød mig at jeg kunne komme til hans institut i
Münster, og få lavet nogle ordenlige prøver, men at morden også
skulle testes, og dette var umuligt, for borgmesteren havde truet hende
til at hun ville miste sine heste. (hun boede nemlig i et hus i byområde,
men havde to heste)
Jeg blev dømt til, at jeg ikke måtte få taget nye blodprøver, da det ville
gøre ondt på barnet. (også dette viser at det var svindel)
Man ville slet ikke undersøge om det var sket fejl i min sag. Heller
ikke selvom at der faktisk var flere ting i forløbet der kunne indikere
fejl, her under numrene på prøverne. Samt den usikkerhed der jo er
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ved ikke at tage en ordenlig prøver.
Man havde hele tiden bevist undgået, at lave ordenlige prøver, hvilket
jo kunne hænge sammen med, den måde sagen startede på, nemlig at
jeg IKKE var faderen, men at jeg skulle fjernes fra politik.
Årsagen til, at systemet lavede disse nummer var, at de så kunne
kontrollere min økonomi, og derigennem lukke munden på mig, at de
så samtidig knuste mit privat liv, var jo en ligegyldig ting når man er
frimurer. Det er så ekstreme syge personer der er medlemmer at disse
loger, de er totalt ligeglade med andre menneskers liv.
Det er altså når vi taler om dem som er højt rangerende i logerne, de
ved nemlig godt hvad de laver, og det rager dem en skid.
Jeg mener at hele sagsforløbet, og det at man forsøgte at få mig fjernet
som spidskandidat for Fremskridtspartiet samtidig, fortæller at det
hele handlede om at få mig fjernet, så kommunens svindlerier kunne
fortsætte.
Man bagtalte mig også i stor stil, hvilket bestemt ikke er blevet mindre
efter at jeg er begyndt at skrive bøger, jeg er nået til den erkendelse, at
man ikke kan afgøre sagerne ved domstolene, de skal afgøres ved
oplysning af borgerne, så vi kan få demokrati.
Da, min sag var politisk, var det umuligt at få den genoptaget, også
selvom at der kunne påvises så mange fejl.
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Retsmedicinsk institut indrømmer så senere i dette brev til min
advokat, at der i nogle tilfælde kan være ombyttet blodprøver.
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De efterfølgende kriminelle handlinger, som systemet har foretaget,
viser, at det ikke kun er mig der ikke vil anerkende et faderskab, der er
intet jeg hellere ville til MIT barn, men jeg har ikke nogle børn. Den
23 år lange forfølgelse betyder, at jeg heller aldrig får det.
Det politiske
At sagen var politisk, fremgår også af Folkebladets dækning af valget,
som jo pudsigt nok var samtidig med, at jeg blev dømt som far.

Bemærk det sidste afsnit!
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Sidst i artiklen, man kan se at Folkebladet skriver, at jeg skulle have
sat mig uden for indflydelse, selv om at de udmærket godt ved, at man
stemmer om det mest yderlig gående forslag først, og her må man jo
undlade at stemme, hvis man ikke er imod, men at ens eget forslag
som kommer senere er meget bedre. Gjorde man ikke det, og blev
forslaget vedtaget, ville ens eget forslag slet ikke komme til
afstemning.
Samtidig med disse svindelnumre, lod man DF opstille, selvom de kun
havde indsamlet halvdelen af de stillere der skulle til, dette var jo for
at få mig fjernet.
Kandidaten for DF var en tidligere Socialdemokrat, og da svindlen
lykkedes, så hun blev valgt i stedet for mig, flyttede hun da også fra
kommunen. Enten blev folk snyd så vandet driver, eller også var det
valgsvindel. På det tidspunkt forbød man også Exit-pools, ved
valgstedet, hvilket jo ville kunne afslører svindel.
I sagen med Folkebladets løgnagtige artikel forsøgte vi, at køre den
ved Pressenævnet, min advokat skrev således:
Vedr.:
Martin Tidsvildes genmæle overfor Folkebladet.
I fortsættelse af behagelig tlf. samtale af d.d. skal jeg anmode om,
at sagen genoptages, og at Folkebladet pålægges at optage et
genmæle.
Helst ser jeg det af min klient indsendte genmæle, men det
afgørende er, at der rettes på de fejl, der er sket.
Folkebladet har oplyst, at min klient skulle have sat sig udenfor
indflydelse og kun anvendt sin stemme to gange.
Oplysningen er både forkert og misvisende og kan foranledige
hans potentielle vælgere til at tro, at han ikke varetager deres
interesse i byrådet.
Til dokumentation af urigtigheden i udsagnet vedlægger jeg kopi
af Brøndby kommunes beslutningsreferat fra 7. oktober 1997.
Jeg har herunder udarbejdet en oversigt over stemmeafgivningen
fra hans side, der gengives nedenfor.
Denne oversigt viser, at min klient - udover hvad han har udført
af arbejde i udvalgene - har udøvet sin deltagelse i kommunal78

bestyrelsen på en anden måde end anført af Folkebladet.
Bladets udsagn er derfor misvisende og specielt under hensyn til
det kommende byrådsvalg - i strid med god presseskik.
Kan det ikke komme frem i bladet førend valget, da beder jeg det
tilstundende valg om, at det kommer det på Folkebladet i andet
blad førend valget.
Det fremgår af side 17 (sidetallet er i modsat rækkefølge af
numrene, da de som fax er sendt med det sidste først til min
klient)
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at min klient har stemt for forslag98
at min klient har stemt for forslag99
at min klient har stemt for forslag100
at min klient har stemt for forslag114
at min klient har stemt for forslag116
at min klient har stemt for forslag117
at min klient har stemt for forslag118
at min klient har stemt for forslag121
at min klient har stemt for forslag125

eget
eget
eget
eget
eget
eget
eget
eget
(venstres)
eget
(konservative)
eget
eget
eget
(venstres)
(SF's)
(socialdemokratiet)
eget
(Liste Å's)

Alle de gange hvor han har stemt for eller imod andres forslag det
været sammen med andre.
Med venlig hilsen
Olav Willadsen
Men det var jo meningen at jeg skulle fjernes fra byrådet, fordi jeg
som politiker ville overholde mine valgløfter, og ikke kunne godkende
regnskabsfusk.
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De folk der sidder i pressenævnet, er i øvrigt også gået igennem det
udvælgelses princip, som jeg har beskrevet under den administrative
styring, så de var godt klar over, at det var vigtigt, at jeg ikke fik
mulighed for genmæle, selvom folkebladets udlægning var direkte
løgn.
Der var nogle frimurer der sagde til mig, at hvis jeg ikke accepterede
deres ulovligheder, kunne det da godt være, at jeg en dag ville vinde
mine sager, men i mellemtiden ville de så ødelægge mit liv.
Da jeg jo ikke kan trues af nogle, stopper de naturligvis ikke ved det,
for jeg blev jo ved med at kæmpe for mine sager, så systemet måtte jo
forsøge, at få mig stoppet på de måder som de nu kunne.
Dette sker så både ved, at man bagtaler mig i stor stil omkring
faderskabssagen, men også ved at opdigte gæld der ikke er der, samt
ved at forhindre mig, i at have et forhold til en pige, og dermed stifte
familie. Det sidste også fordi, at to indkomster er jo bedre en en, når
der skal føres retssager.
Så man begyndte en meget progressiv inddrivelses metode, og satte
mig langt hårdere i SKAT end andre, ved bl.a. at fjerne mine fradrag
for transport, samt det almindelige bundfradrag.
Enten vil kommunen forsøge på en måde at begrænse min økonomi,
på den ene måde eller også vil de finde en anden, som det fremgår af
kommunens brev, omkring retten til at have en kæreste.
Det handlede om, at finde nogle måder at forhindre mig i at leve, hvis
jeg fortsat ville kræve min ret.
Borgmesteren var igen indblandet i et forsøg på at knuse min
økonomi, kan man se af kommunens svar på min klage.
Brevet viser tydeligt, at de har et formål med at begrænse min
økonomi, og at de på tidspunktet for deres afgørelse, ikke var klar
over, om det de gjorde var lovligt. De skriver jo, at der ikke er truffet
nogen afgørelse endnu, fordi de lige vil se hvilken lovgivning de kan
bruge, til at forhindre mig i at have en kæreste.
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Dermed handler det kun om at knuse mig. Deres ene forslag går også
imod den afgørelse, de selv nævner.
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SKAT svindler med regnskaberne
Det ville slet ikke kunne lade sig gøre for SKAT at inddrive ekstra
mange penge fra mig uden denne ulovlige faderskabssag, hvor alle
mine rettigheder blev fjernet. Så det skal man også huske på, når der
med rette kan stilles spørgsmål ved faderskabssagen.
Men fordi man satte mig langt hårdere i SKAT, forsøgte jeg så at
modvirke de tiltag, ved at gå ind og give mig selv fradrag i en
pensionsbetaling, her mødte jeg så denne side.

Selvom at de har mine fødselsdata, som man kan se, har de blokeret så
jeg ikke kan indbetale til pension!
Dette fusker nummer lavede de jo for at jeg skulle opgive mine sager,
det var nemlig samtidig med, at de fuskede med min skatteberegning.
De havde jo tabt et par sager på dette tidspunkt, og ville jo ikke tabe
flere.
For samtidig at gøre det svært for mig, at forsvarer mig, når jeg bliver
angrebet, begynder man at presse de virksomheder jeg er ansat i, i
starten bruger man den metode, at man tilfører en masse ordre, da det
for det meste har været små virksomheder, kan virksomheden ikke
opretholde de normale kunder, og man har nu kontrol over firmaet.
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Jeg plejede altid at sige, at når min chef fik ny bil, blev jeg snart fyret.
SKAT blev dømt, og for at få råd til at føre sagen, levede jeg for
næsten ingen penge. Dommen viste, at jeg havde betalt for meget,
fordi de bare havde taget penge, uden at undersøge om der var skyld.
De havde samtidig i deres oversigter, ikke registreret de penge som de
konfiskerede både i overskydende SKAT og momspenge, Skat har
således tilbageholdt alle momspengene fra mig siden 2004 UDEN at
komme med en oversigt, dette blev de også præcenteret for i
fogedretten da de for tredje gang ville indrive de samme penge, men
jeg har stadig ikke set en sådan oversigt.
Her er så udskrift af den ene dom, hvor kommunen taber.

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
KENDELSE
Afsagt den 24. november 2005 af Østre Landsrets 20. afdeling
(landsdommerne Teilmann, Jan Uffe Rasmussen og Marianne
Øllgaard (kst),.
20. afd. kære nr. B-2888-04:
Erik Martin Tidsvilde (advokat Olav Willadsen, besk.) mod
Brøndby Kommune Økonomisk forvaltning
og
20. afd. kære nr. B-3495-04:
Erik Martin Tidsvilde (advokat Olav Willadsen, besk.) mod
Brøndby Kommune Økonomisk forvaltning
Ved Brøndbyernes Fogedrets kendelser af 22. september 2004 og
15. november 2004 blev indkærede, Brøndby Kommunes, udlæg i
kærende, Erik Martin Tidsvildes, ejendom af 18. maj 2004 og
16. september 2004 opretholdt. Disse kendelser er kæret af
Erik Martin Tidsvilde med påstand om, at sagerne hjemvises til
fogedretten til fornyet prøvelse.
Kærende har endvidere nedlagt følgende påstande vedrørende
realiteten:
B-2888-04 Principalt:
At Brøndby kommune tilpligtes at ophæve udpantning fra 18. maj
2004 i ejendommen matr. 24 CU Brøndbyvester by BV, beliggende
Kirkeskellet 18, 2605 Brøndby, og efter landsrettens skøn at
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betale Martin Tidsvilde erstatning og godtgørelse for tort og
tab af kreditværdighed.
Subsidiært:
At Brøndby kommune tilpligtes efter landsrettens skøn delvist
at ophæve udpantning fra 18. maj 2004 i ejendommen matr. 24 CU
Brøndbyvester by BV, beliggende Kirkeskellet 18, 2605 Brøndby,
og efter landsrettens skøn at betale Martin Tidsvilde
erstatning og godtgørelse for tort og tab af kreditværdighed .
Mere subsidiært:
At Brøndby kommune tilpligtes at ophæve udpantning fra 18. maj
2004 i ejendommen matr. 24 CU Brøndbyvester by BV, beliggende
Kirkeskellet 18,
2605 Brøndby helt eller delvist
efter
landsrettens skøn.
B-3495-04 Principalt:
At udpantning hos Martin Tidsvilde ophæves, og Brøndby kommune
tilpligtes efter landsrettens skøn at betale Martin Tidsvilde
erstatning og godtgørelse for tort og tab af kreditværdighed .
Subsidiært:
At udpantningen stadfæstes, men for et mindre beløb end gjort,
og Brøndby kommune tilpligtes efter landsrettens skøn at
betale Martin Tidsvilde erstatning og godtgørelse for tort og
tab af kreditværdighed.
Indkærede, Brøndby kommune, har påstået de påkærede kendelser
stadfæstet.
Fogedretten har ved sagernes fremsendelse henholdt sig til de
trufne afgørelser.
Sagsfremstilling
Kærendes årsopgørelser for perioden 1992-2004 indeholder
følgende oplysninger:
For indkomståret 1992 var der ifølge årsopgørelse af 6. maj
1993 en restskat på afrundet 2.147 kr. som blev indregnet i
forskudsskatten for 1994.
For indkomståret 1993 var der ifølge årsopgørelse af 22. april
1994 overskydende skat på 10.828 kr., som blev udbetalt
kærende. For indkomståret 1994 var der ifølge årsopgørelse nr.
1 af 1. maj 1995 en overskydende skat på 1.446 kr., som blev
udbetalt kærende. Efter opgørelse nr. 2 af 31. juli 1995 var
der yderligere overskydende skat for 1994 på 750 kr., som blev
overført til kommunen.
For indkomståret 1995 var der ifølge årsopgørelse nr. 1 af 25.
april 1996 overskydende skat på 9.299 kr., som blev udbetalt
kærende.
Dette blev ved opgørelse nr. 2 af 17. marts 1997 ændret,
således at den overskydende skat alene udgjorde 7.645 kr.,
hvorfor den for meget udbetalte overskydende skat blev
opkrævet til betaling i tre rater af 449 kr.
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For indkomståret 1996 var der ifølge årsopgørelse nr. 1 af 13.
maj 1997 en overskydende skat på 18.280 kr., som blev overført
til kommunen. Dette blev ved opgørelse nr. 2 af 21. april 1998
ændret, således at den overskydende skat alene udgjorde
afrundet 12.627 kr., hvorfor differencen på 5.652 kr. blev
opkrævet til betaling i tre rater af 1.884 kr.
Af en af indkærede fremlagt udateret skrivelse vedrørende
kærendes årsopgørelser fremgår følgende:
"Indkomståret 1996:
Årsopgørelse nr. 1 - udskrivningsdato 13.05.1997 - udviser en
overskydende skat kr. 18.280,-. Kr. 4.350,- blev modregnet til
bidragsrestance og kr. 200,- til ekspeditionsgebyr. Martin
Tidsvilde fik udbetalt den resterende overskydende skat kr.
13.730,Der bliver herefter d. 21.04.1998 dannet en ny årsopgørelse
nr.
2 ...
Restskatten, kr. 5.652,- dækkes i første omgang af den
overskydende skat for 1998 ved modregning af d. 23.07.1999.
Der tilbageføres d. 23.12.1999 kr. 2.456,- til restskatten for
1996. I august 2002 omkonteres kr. 977,- fra Gebyrkontoen til
restskatten for 1996. Restancen udgør herefter kr. 1.415,-.
Denne restance er indregnet i forskudsopgørelsen for 2003.
Hvis der var lavet en korrekt årsopgørelse for 1996 med kun en
årsopgørelse ville den have udvist en overskydende skat på kr.
12.142,-."
For indkomståret 1997 var der ifølge årsopgørelse nr. 1 af 27.
juli 1998 en overskydende skat på 2.306 kr. Det er i
opgørelsen anført, at den overskydende skat er modregnet i
restbidrag. Dette blev ved opgørelse nr. 2 af 18. januar 1999
ændret, således at der var en restskat på afrundet 1.804 kr. ,
som efter modregning af overskydende bidrag udgjorde 795 kr.,
hvilke blev opkrævet til betaling i tre rater af 265 kr.
Af en af indkærede fremlagt udateret skrivelse vedrørende
kærendes årsopgørelser fremgår følgende:
"Indkomståret 1997:
Årsopgørelse nr. 1 - udskrivningsdato 27.07.1998 udviser en
overskydende skat kr. 2.306,84, som bliver modregnet til
delvis dækning af restbidrag (arbejdsmarkedsbidrag) for 1997.
Martin Tidsvilde får således intet udbetalt.
Der bliver herefter udskrevet en ny årsopgørelse nr. 2 d.
18.01.1999, som udviser en restskat kr. 795,- med forfald kr.
265,- pr. 01.03.1999, 01.04.1999 og 01.05.1999. Denne restance
bliver betalt via modregning af kr. 795,- i den overskydende
skat for indkomståret 1998, nr. 1.
Der er en samlet restskat på kr. 1.804,- for indkomståret
1997."
Det fremgår af indkæredes saldoopgørelse pr. 8. januar 1998,
at der er pålignet og betalt bidrag med 8.700 kr., således at
saldoen er 0 kr., samt at der er pålignet gebyrer og afgifter
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med 1.920 kr., hvoraf er betalt 1.720 kr., således at saldoen
er 200 kr.
Ved underretning om tilbageholdelse i løn m.v. af 13. maj 1998
meddelte indkærede kærende, at man havde pålagt kærendes
arbejdsgiver at tilbageholde 9 % af fremtidige udbetalinger.
Det er heri anført, at det drejer sig om en bidragsrestance på
4.452 kr., som med tillæg af gebyr på 250 kr. for fremsendelse
af tilbageholdelse udgør i alt 4.702 kr.
Kærende blev ved indkæredes skrivelse af 27. november 1998
meddelt henstand "med betaling af Deres restance". Det fremgår
af oplysningerne i øvrigt, at kærende løbende er meddelt
henstand indtil april 2004.
Der blev af indkærede foretaget udlæg i kærendes ejendom for
bidragsrestance den 21. december 1998, hvilket udlæg indkærede
efterfølgende frafaldt.
For indkomståret 1998 var der ifølge årsopgørelse nr. 1 af 13.
juli 1999 overskydende skat på 16.543 kr. , som blev overført
til kommunen. Ved opgørelse nr. 2 af 15. november 1999 blev
dette ændret således, at der skulle indbetales 11.370 kr. i
tre rater a 3.790 kr. Ved opgørelse nr. 3 af 8. maj 2000 blev
det fastslået, at den overskydende skat for indkomståret
udgjorde 5.380 kr. , således at der var yderligere en
overskydende skat på 64 kr., som blev overført til kommunen.
Det fremgår af indkæredes underretning om modregning/overførsel af 23. juli 1999, at den overskydende skat for
indkomståret 1998 på 16.543 kr. er anvendt til følgende
poster: Gebyrer og afgifter 3.664 kr. , restskat 1996 5.652
kr., restskat 1997 795 kr., restarbejdsmarkedsbidrag 1997
1.182 kr. , underholdsbidrag 5.250 kr. Det er nederst i
skrivelsen anført, at "DENNE UNDERRETNING GÆLDER FOR EN
KVITTERING".
Af en af indkærede fremlagt udateret skrivelse vedrørende
kærendes årsopgørelser fremgår følgende:
"Indkomståret 1998:
Årsopgørelse nr. 1 - udskrivningsdato 13.07.99 - udviser en
overskydende skat kr. 16.543,-. Hele beløbet bliver modregnet
til diverse restancer. Martin Tidsvilde får ikke udbetalt
nogen penge.
Årsopgørelse nr. 2 - udskrivningsdato 15.11.99 - udviser en
restskat på kr. 11.370,- med forfald kr. 3.790,- pr.
01.01.2000,01.02.2000 og 01.03.2000.
Denne restance bliver betalt ved at tilbageføre kr. 3.664 fra
Gebyrkontoen, kr. 5.250,- fra bidragsrestancen og kr. 2.392,fra restskatten for indkomståret 1996. Disse tre beløb blev
modregnet ved årsopgørelse nr. 1.
Årsopgørelse nr. 3 - udskrivningsdato 08.05.2000 - udviser en
overskydende skat kr. 64,- som modregnes til a/conto dækning
af restskat for 1998.
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Samlet giver indkomståret 1998 en overskydende skat kr.
5 .3 8 0 ,-."
For indkomståret 1999 var der ifølge årsopgørelse af 11. juli
2000 en restskat på 20.729 kr., hvoraf 14.552 kr. blev
indregnet i forskudsskatten for indkomståret 2001, således at
det resterende beløb, 6.177 kr., blev opkrævet til betaling i
tre rater af 2.059 kr.
Af en af indkærede fremlagt udateret skrivelse vedrørende
kærendes årsopgørelser fremgår følgende:
"Indkomståret 1999:
... resterende restskat kr. 6.177,- skal betales over 3
gange ...
Martin Tidsvilde indbetaler selv restskatten rettidigt."
For indkomståret 2000 var der ifølge årsopgørelse af 20.
august 2001 en restskat på 12.975 kr., som blev indregnet i
forskudsskatten for indkomståret 2002.
For indkomståret 2001 var der ifølge opgørelse af 15. juli
2002 efter modregning i restbidrag/pension overskydende skat
på 3.751 kr., som blev overført til kommunen.
Af en af indkærede fremlagt udateret skrivelse vedrørende
kærendes årsopgørelser fremgår følgende:
"Indkomståret 2001:
Arsopgørelsen for 2001 udviser en overskydende skat kr. 3.751
der modregnes til dækning af ekspeditionsgebyrer."
Ved ToldSkats skrivelse af 8. november 2002 blev kærende
meddelt, at hans klage over den af indkærede foretagne
modregning af overskydende skat for indkomståret 2001 med
3.751 kr. delvist blev taget til følge, idet en foretagen
modregning på 1.200 kr. i tinglysningsafgift vedrørende et
udlæg for skatterestancer blev ophævet, idet det foretagne
udlæg var blevet ophævet ved fogedrettens kendelse af 25.
november 1999. Derimod blev en modregning på 977 kr. i en
skatterestance for 1996 og en modregning på 250 kr. i
rykkergebyrer vedrørende skatterestancen opretholdt. ToldSkat
tog som følge af manglende kompetence ikke stilling til et
modregnet beløb på 1.324 kr. i bidragsrestance.
Denne afgørelse blev af kærende indbragt for landsretten. Det
fremgår af sagsfremstillingen i Østre Landsrets 2. afdelings
dom af 13. december 2004(B-0365-03), at ToldSkat under sagen
oplyste, at tinglysningsafgiften rettelig vedrørte udlæg for
underholdsbidrag. Det anføres videre, at det af kommunens
debitorsystem fremgår, at "kommunen i forbindelse med
inddrivelse af bidragsrestancen i perioden fra den 7. april
1997 til den 11. august 1998 har pålagt sagsøgeren
rykkergebyrer på i alt 1.550 kr." Landsretten hjemviste sagen,
således at der kunne ske modregning for kærendes
skatterestancer inklusiv rykkergebyrer for indkomståret 1996
samt for rykkergebyrer vedrørende inddrivelse af
bidragsrestancen. For indkomståret 2002 var der ifølge
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årsopgørelse af 14. juli 2003 en overskydende skat på 5.859
kr., som blev overført til kommunen.
Det fremgår af indkæredes underretning om modregning/overførsel af 5. august 2003, at den overskydende skat for
indkomståret 2002 på 5.859 kr. var modregnet i
bidragsrestance. Det er endvidere anført, at "Deres samlede
restance udgør pr. udskrivningsdato kr. 50.901,00 vedrørende
krav til Brøndby Kommune. ... DENNE UNDERETNING GÆLDER FOR EN
KVITTERING".
For indkomståret 2003 var der ifølge årsopgørelse nr. 1 af 12.
juli 2004 en overskydende skat på 19.506 kr., som ifølge
opgørelsen er overført til kommunen. Ved opgørelse nr. 2 af
27. september 2004 blev dette ændret til en overskydende skat
på 6.682 kr., som ifølge opgørelsen er overført til kommunen.
Af en af indkærede fremlagt udateret skrivelse vedrørende
kærendes årsopgørelser fremgår følgende:
"Indkomståret 2003:
Årsopgørelse nr. 1 udviser en overskydende skat kr.
19.506. Årsopgørelsen annulleres imidlertid af
skatteforvaltningen inden udsendelsen idet den er forkert.
Erik Martin Tidsvilde har fejlagtigt begæret fradrag for
betalt underholdsbidrag kr. 40.000 i 2003.
Årsopgørelse nr. 2 udviser en overskydende skat kr. 6.682 der
modregnes til delvis dækning af bidragsrestancen."
Det fremgår af indkæredes underretning om modregning/overførsel af 11. oktober 2004, at den overskydende skat for
indkomståret 2003 på 6.682 kr. blev modregnet i
bidragsrestance. Det er endvidere anført, at "Deres samlede
restance udgør pr. udskrivningsdato kr. 59.539,86 vedrørende
krav til Brøndby Kommune. ... DENNE UNDERETNING GÆLDER FOR EN
KVITTERING".
Ved skrivelse af 13. maj 2004 til kærendes advokat fremsendte
indkærede en specifikation over restancen. Det er heri
angivet, at kravet udgjorde 68.568 kr. pr. 6. januar 2004, at
der heraf er indbetalt 5.859 kr. pr. 5. august 2003, hvorefter
saldoen pr. 13. maj 2004 udgjorde 62.709 kr. Bilaget vedrører
perioden 9. januar 1998 til 8. juli 2004, og i denne periode
er der for årene 1998 og 1999 alene medtaget normalbidrag,
mens der for årene 2000 til og med 2004 er medtaget både
normalbidrag og tillægsbidrag. Det indbetalte beløb, 5.859
kr., er godskrevet tillægsbidragene for årene 2000 til og med
2003, som dermed er udlignede, samt normalbidraget for
perioden 9. januar 1998 til 8. juli 1998 med det resterende
beløb, 474 kr. Skrivelsen var endvidere vedlagt et kontoudtog,
hvoraf det fremgår, at kærende den 5. maj 2004 er pålagt
gebyrer og afgifter med 740 kr., hvilket beløb udgjorde
saldoen pr. 13. maj 2004.
Ifølge indkæredes edb-udskrift af 29. september 2004 udgjorde
bidragskravet 74.556 kr., hvilket med fradrag af en
indbetaling på 6.881,57 kr. fører til en saldo på 67.674,43
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kr. Bilaget vedrører bidrag for perioden 9. januar 1998 til 8.
januar 2005. Det fremgår af udskriften, at det senest indkomne
krav er pr. 16. juli 2004, og at den seneste indbetaling er
pr. 27. august 2004. Af specifikationen fremgår videre, at det
indbetalte beløb er anvendt til godskrivning af bidrag for
perioden 9. januar 1998 til 8. juli 1998 med 4.452 kr. og med
2.452,57 kr. til delvis indfrielse af bidrag for perioden 9.
juli 1998 til 8. januar 1999. Ifølge opgørelsen er der ikke
bortset herfra afdraget på restancen. Der er således restancer
for hele perioden vedrørende både normalbidrag og
tillægsbidrag. For perioden 9. juli 2004 til 8. januar 2005 er
tilskrevet bidrag med i alt 5.988 kr.
Ingen af de to ovennævnte skrivelser indeholder gebyrer og
afgifter.
Af ToldSkats print af skærmbillede af 10. september 2004
"forespørgsel på udbetaling" for kærende fremgår følgende
samlede registreringer vedrørende overskydende skat:
Udbetaling
Postgiroanvisning
Postgiroanvisning
1634 - 0001314289
Postgiroanvisning
1634 - 0001314289
Postgiroanvisning
Postgiroanvisning
Postgiroanvisning
Postgiroanvisning
Postgiroanvisning
Postgiroanvisning

Udskr.Dato
27/03-1992
22/04-1994
08/05-1995
15/08-1995
04/05-1996
23/05-1997
27/07-1999
25/05-2000
30/07-2002
29/07-2003
27/07-2004

Beløb
1.696,00
10.828,00
1.446,00
750,00
9.299,00
18.280,00
16.543,00
64,00
3.751,00
5.859,00
19.506,00

Status
Indløst af
Indløst af
Indløst af
overført
Indløst af
overført
overført
overført
overført
overført
overført

Bank
Bank
Bank
Bank

Det fremgår af detaljerne, af beløbene 1.446 og 750,- kr.
vedrører indkomståret 1994, at beløbet på 9.299 kr. vedrører
indkomståret 1995, at beløbet 18.280 kr. vedrører indkomståret
1996, at beløbene 16.543 og 64 kr. vedrører indkomståret 1998,
at beløbet 3.751 kr. vedrører indkomståret 2001, at beløbet
5.859 kr. vedrører indkomståret 2002, samt at beløbet 19.506
kr. vedrører indkomståret 2003.
Kærendes advokat anførte under vedlæggelse af udskriften i
skrivelse af 13. september 2004 til indkærede følgende:
"De har skrevet om udlæg den 16/9 2004.
Det er uberettiget, da De allerede har fået fuld dækning dels
gennem løntilbageholdelse og dels gennem talrige
skattemodregninger.
Jeg efterlyser en fuldstændig opgørelse over alle
indbetalinger, som De har fået eller taget fra Tidsvilde til
børnebidrag og gebyrer m.v.
Jeg vedlægger Told og skats opgørelser over alle de penge, som
De har fået. Hvad er der sket med dem ?"
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Indkærede besvarede i skrivelse af 14 . september 2004
henvendelsen således:
Der er den 13. maj d.å. tilsendt Dem en fuldstændig opgørelse/specifikation for perioden 9. januar 1998 til 10. maj
2004 over, hvad der er indgået og pålignet Deres klients
bidragssag.
Af denne opgørelse fremgår, at Deres klient havde udlignet sin
bidragsrestance med udgangen af 1997, og at der efterfølgende
ikke er indgået betalinger med undtagelse af nedennævnte 5.859
kr.
De er gentagne gange opfordret til at kommentere ovennævnte
opgørelse. Senest i fogedretten den 8. d.s., hvor Deres klient
valgte at forlade mødet efter ca. 4 minutter, og De valgte
ikke at ville kommentere sagen.
Som det fremgår af opgørelsen (og som går igen i den edbudskrift, som De har fremsendt), er det eneste beløb, som er
indgået i Deres klients bidragssag de 5.859 kr. - benævnt
"kommuneoverførsel 29/07-2003",
For så vidt angår det seneste beløb på 19.506,00 kr. benævnt
"kommuneoverførsel 27/07-2004", er det oplyst, at dette beløb
blev annulleret, idet det viste sig, at Deres klient
uretsmæssigt har fratrukket ubetalte børnebidrag på sin
selvangivelse for 2003.
De øvrige beløb, som nævnes i Deres fremsendte edb-udskrift,
må formodes at være gået til dækning af Deres klients restskat
o. lign. Disse er ikke indgået i Deres klients bidragssag,
hvilket Deres fremsendte opgørelse i øvrigt heller ikke
indikerer. Deres klient har tidligere modtaget slutopgørelser
og underretninger fra Told og Skat om disse posteringer.
Kærendes advokat rettede ved skrivelse af 17. september 2004
henvendelse til ToldSkat København.Det er i skrivelsen anført:
"Fra Told- og skattestyrelsen har min klient modtaget vedlagte
opgørelse over, hvilke overskydende skattebeløb, der er
overført til Brøndby Kommune.
Da jeg den 13. ds. (kopi vedlagt) spurgte kommunen om, hvad
der var sket med pengene, oplyste denne ved brev af den 14.
ds. (vedlagt), at ingen af pengene var gået til
underholdsbidrag mv., men at de alle måtte være gået til
restskatter og tilsvarende.
Jeg forelagde derfor spørgsmål for Told og skattestyrelsen,
der henviste mig til Dem, …
Derfor ville jeg bede Dem sende mig opgørelse over, hvilke
restskatter, der fra 1991 og fremefter er opkrævet fra min
klient, om de er betalt, hvornår, hvordan og af hvem?
Er der indgået nogen tilbageførsler hos Dem af de beløb, som
Skattevæsenet har udbetalt min klient eller kommunen
Hvis det er tilfældet, beder jeg Dem oplyse, hvor store og
hvornår ?
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Kan De oplyse, hvilken eller hvilke kommuner, der har modtaget
de i Told og skats udskrift nævnte "kommuneoverførsler" ?
ToldSkat København besvarede ved skrivelse af 1. oktober 2004
henvendelsen. Det er i skrivelsen anført:
Det skal oplyses, at ToldSkat København ikke er i besiddelse
af de ønskede oplysninger, og at sagen derfor efter aftale med
Brøndby kommune er fremsendt til besvarelse der.
Det skal dog oplyses, at deres klient ikke ses i restance med
B-skatter og restskatter mv. i det statslige skattesystem
KOBRA.
Endvidere skal oplyses, at den oversigt af 10.9.04 De har
modtaget fra Told- og Skattestyrelsen over overskydende
skatter, der er overført til kommunen, primært vedrører den
overs[k]ydende skat, som fremgår af den 1. årsopgørelse for et
skatteår. Efterfølgende ændringer fremgår således ikke. De i
nævnte opgørelse anførte "kommuneoverførsler" vedrører alle
Brøndby Kommune."
Procedure
Kærende har til støtte for sine påstande navnlig gjort
gældende, at fogedretten har truffet sine afgørelser på et
ukorrekt, ufuldstændigt og uoplyst grundlag. Fogedretten har
ikke undersøgt eller tilladt undersøgelser af kærendes
angivelser af de betalte eller modregnede beløb, uanset at en
væsentlig del - måske hele børnebidraget - er betalt.
Indkærede har givet henstand grundet kærendes ringe økonomi,
og indkærede er bundet heraf, indtil kærendes økonomi er
væsentligt forbedret - også uden fornyet betalingsberegning.
Indkærede har via skatteoplysninger gennem årene kendt
kærendes økonomi, som ikke er væsentligt forandret, siden
henstanden blev ydet.
Beløbet er helt eller delvist betalt ved modregninger i
kærendes overskydende skat, lønindeholdelser og udpantning i
kærendes ejendom. Ifølge Told og Skats opgørelse af 10.
september 2004 er der i perioden 1995 til 2004 - bortset fra
1996 og 1998 - overført i alt 45.723 kr. Hertil kommer
tidligere år, hvor der også er betalt gamle krav, samt sket
lønindeholdelse. De modregnede beløb kan ikke være gået til
andre ydelser, herunder restskat, når der ifølge sagens bilag
ikke er skyldige restskatter. Der er indgået beløb, som
indkærede ikke har redegjort for anvendelsen af, og indkærede
har trods utallige opfordringer ikke fremlagt en samlet
opgørelse vedrørende de indgåede beløbs anvendelse.
Indkæredes opgørelse over bidragsrestancen dækker ikke alle de
indgåede beløb. Lønindeholdte beløb for 1998 fremgår ikke
heraf. Det samme gælder de den 23. juli 1999 modregnede beløb
på 5.2 50 kr. og 3.664 kr. i bidrag og gebyrer. Der er
endvidere ingen forklaring på, hvorledes kravet fra den 5.
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august 2003 til den 9. januar 2004 kan vokse fra 50.901 kr.
til 62.709 kr., når der i perioden alene er påløbet yderligere
bidrag med henholdsvis 5.304 kr. og 684 kr. Hvis beløb er
indgået på en gebyrkonto, må indkærede fremlægge en opgørelse
over skyldig og indbetalte gebyrer.
Det bestrides, at kærende tidligere har modtaget de ønskede
oplysninger om beløbenes anvendelse. Indkærede har intet
anført om lønindeholdelsesbeløb, modregninger, overførsler af
overskydende skat, herunder hvorvidt disse helt eller delvist
er tilbageførte. Der er heller intet anført om gebyrer eller
om, hvad disse dækker. Der er ingen samlet oversigt over de
indgåede midler - alene brudstykker.
Det bestrides, at fordringen blev dokumenteret i fogedretten,
hvilket i øvrigt ikke ville fritage indkærede for at
dokumentere fordringens størrelse for landsretten. Hvis
indkærede ikke kan rekonstruere betalinger, der er mere end 5
år gamle, kan indkærede ikke indkassere fordringen mod
kærende, da den går længere tilbage end 5 år. I øvrigt er
restancelisten på baggrund af indkæredes oplysninger åbenbart
hverken trukket på edb-anlægget eller resultat af det af
indkærede omtalte uforholdsmæssigt store arbejde.
At indkærede erklærer, at restancen var 0 kr. pr. 1. januar
1998 er intet bevis for, at der ikke var betalt for meget af
kærende på det pågældende tidspunkt. Indkærede har selv
erklæret, at man ikke kan redegøre for anvendelsen af de
modtagne beløb. Det er end ikke for de seneste 5 år oplyst,
hvorledes de indgåede beløb er anvendt.
Kærende har fremlagt dokumentation for foretagne modregninger
og lønindeholdelser, der dækker indkæredes krav. Indkærede er
fortsat trods utallige opfordringer hertil ikke fremkommet med
en samlet opgørelse over, hvad de indgåede beløb er anvendt
til. Når indkærede ikke vil komme med en opgørelse og påstår,
at der er uforholdsmæssigt store omkostninger hermed, må
kærendes opgørelser lægges til grund.
Indkærede her herudover ikke konteret indgåede beløb i
overensstemmelse med ligningslovens § 11, stk. 2, 4. pkt.,
hvorefter man først skal kontere på ældst gæld, medmindre al
gæld fra før 2003 er betalt. Havde man forholdt sig som
foreskrevet i ligningslovens § 11, stk. 2, 4. pkt., ville der
være indgået yderligere betalinger i form af overskydende
skat.
Herudover har kommunen selv internt fastsat en udpantningsgrænse på 50.000 kr., hvilket beløb kravet ikke overstiger,
når der sker fradrag for overskydende skat og lønindeholdelse.
Børnebidraget er ikke lovligt pålagt kærende, idet kærende
ikke er far til barnet, som han er dømt som far til. Indkærede
har ikke angivet hjemlen for sit krav eller for udpantning for
et krav, der vedrører tiden efter den skete udpantning.
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Tvangsinddrivelsen er sket uden lovhjemmel, idet forvaltningen
og ikke kommunalbestyrelsen/det sociale udvalg i strid med lov
nr. 280 af 8. juni 1977 og cirk. 79 af 10. april 1979, pkt. 3,
selvstændigt har forestået tvangsinddrivelse.
En delegation kan i øvrigt ikke ske for tiden efter den
pågældende kommunalbestyrelses valgperiode er udløbet.
Indkærede har derfor begået en væsentlig forvaltningsmæssig
fejl, der gør, at de foretagne udpantninger og
løntilbageholdelser må ophæves.
Der skal betales erstatning og godtgørelse til kærende i
medfør af retsplejelovens § 505, idet der er udpantet for
beløb, der helt eller delvist er betalt eller grundet den
ydede henstand ikke er forfaldne.
Indkærede har henholdt sig til de påkærede kendelser og
herudover navnlig anført, at restancen ikke som af kærende
anført er nedbragt. Det er således i ToldSkats brev af 1.
oktober 2004 oplyst, at oversigten af 10. september 2004 over
overskydende skatter, der er overført til indkærende, vedrører
den overskydende skat, der fremgår af den 1. årsopgørelse for
et skatteår, idet efterfølgende ændringer ikke fremgår heraf.
Kærende er bekendt med, at der efterfølgende er sket ændringer
heri. Kærende har tidligere i andre sammenhænge modtaget
indkæredes redegørelse over kærendes årsopgørelser samt kopi
af årsopgørelser for samme periode og er derfor bekendt med,
at restancen ikke er nedbragt med de beløb, som fremgår af
oversigten af 10. september 2004. Kærende har endvidere
modtaget indkæredes specifikation over restancen, ligesom
kærende under sagernes behandling i fogedretten har modtaget
de udbedte opgørelser og redegørelser.
Restancerne er opstået i tiden efter den 1. januar 1998.
Tidligere bidragsrestancer er udlignet. Da udlægget af 18. maj
2004 blev indbragt for fogedretten, udgjorde restancen 62.709
kr. Fordringen er dokumenteret i fogedretten. Indkæredes edbsystem kan ikke gå længere end 5 år tilbage for posteringer,
udtog, edb-skrevne følgebreve vedrørende bl.a. udlignede
restancer. Det vil kræve uforholdsmæssigt store ressourcer og
vil næppe være muligt for perioden, der ligger mere end 5 år
tilbage, at rekonstruere samspillet mellem kærendes
skatteforhold og afviklingen af tidligere udlignede
bidragsrestancer, herunder at redegøre for kærendes tidligere
årsopgørelser, ændrede årsopgørelser, overførsler,
restskatter, overskydende skatter, tilbageførsler, gebyrer,
morarenter, skatterestancer, bidragsrestancer, udskrevne
checks m.v.
Kærende har selv gennem årene modtaget afgørelser, opgørelser,
udtog m.v. - og har ført adskillige klagesager i samme
forbindelse. For så vidt angår kærendes mellemværender for
bidragsrestancer fra før 1. januar 1998 er ankefrister m.v.
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udløbet, så det må anses for formålsløst at anvende ressourcer
på at søge at opfylde kærendes ønske om "en nøjagtig opgørelse
over beløb og disses anvendelse", og det vil som nævnt næppe
være muligt at udarbejde en sådan opgørelse. Kæremålet
udspringer efter indkæredes opfattelse af kærendes
konspirationsteori. Det underliggende retsforhold,
faderskabssagen, er udtømmende prøvet i alle instanser.
Indkæredes socialudvalg har ved beslutning af 22. august 1990
uddelegeret kompetencen til at inddrive fordringer til
indkæredes opkrævningsafdeling. Det fremgår af
Sikringsstyrelsens og Socialstyrelsens vejledning fra maj 1986
til kommunerne om inddrivelse på det sociale område, at en
sådan delegation er mulig. Delegationen gælder, indtil den
tilbagekaldes.
Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten finder ikke, at der er grundlag for at hjemvise
sagerne.
Det er ved Østre Landsrets 11. afdelings dom af 6. juni 2005
(B-1881-04), som stadfæstede Brøndbyernes Rets dom af 3. juni
2004 (BS 160/2004), fastslået, at den i 1998 ydede henstand
ikke fortsat er gældende.
Landsretten lægger til grund, at der gennem årene er overført
ganske store beløb til indkærede ved modregning i overskydende
skatter, og at der alene i enkelte af de indkomstår, hvor der
efterfølgende er sket ændringer i årsopgørelserne, er sket
tilbageførsel af de modregnede beløb til skatteforvaltningen,
således at der bortset herfra er sket opkrævning af
differencebeløbene hos kærende. Der er endvidere i 1998 sket
lønindeholdelse.
Indkærede har ikke trods opfordringer herom fra kærende og
landsretten ønsket at fremkomme med en samlet redegørelse over
kravets sammensætning og størrelse og dermed for anvendelsen
af de skete overførsler, idet udarbejdelsen heraf vil være
uforholdsmæssigt omkostningskrævende.
Kærende har påvist en række uoverensstemmelser og uklarheder i
det for landsretten foreliggende materiale.
Ifølge indkæredes specifikation af 1 3 . maj 2 0 0 4 udgjorde
bidragskravet 6 2 . 7 0 9 kr., og den eneste betaling i perioden
fra 9 . januar 1 9 9 8 fandt sted den 5 . august 2 0 0 3 ved
modregning af overskydende skat for indkomståret 2 0 0 2 , 5 . 8 5 9
kr., som primært blev anvendt til indfrielse af
tillægsbidragene til og med 2003.
Denne indbetaling fremgår ikke af specifikationen af 2 9 .
september 2 0 0 4 , ligesom det ikke heraf fremgår, at
tillægsbidragene er indfriede. Tværtimod er kravet ifølge
specifikationen i den mellemliggende periode vokset fra
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6 2 . 7 0 9 kr. til 6 7 .6 7 4 , 4 3 kr. - efter fradrag af den
modregning, der fandt sted den 2 7 . august 2 0 0 4 med
6 .8 8 1 ,5 7 . Der er i den mellem- liggende periode tilskrevet
bidrag med 5 . 9 8 8 kr. Den skete modregning med 6 .8 8 1 , 5 7 kr.
er ifølge specifikationen anvendt til indfrielse af bidrag for
perioden 9 . januar 1 9 9 8 til 8 . juli 1 9 9 8 med det
oprindeligt udlagte bidrag, 4.452 kr. , uagtet at dette bidrag
ifølge opgørelsen af 1 3 . maj 2004 var nedbragt med 474 kr.
Endvidere er kravet ifølge specifikationen pr. 13. maj 2004
vokset til 62.709 kr. i forhold til modregnings meddelelsen af
5. august 2003, hvor det samlede krav efter modregningen blev
angivet til 50.901 kr. Ifølge specifikationen er der i den
mellemliggende periode alene tilskrevet bidrag med 5.988 kr.
Landsretten finder efter en samlet gennemgang af det for
landsretten foreliggende materiale, at der er tilvejebragt en
sådan usikkerhed om størrelsen af indkæredes eventuelle krav hvilken usikkerhed indkærede ikke har afkræftet - at det på
det foreliggende grundlag er betænkeligt at fremme
fogedsagerne, hvorfor de af indkærede foretagne udlæg ophæves.
Idet kærende ikke har dokumenteret at have lidt noget
økonomisk tab, er der ikke grundlag for at tilkende kærende
erstatning. Landsretten finder heller ikke, at der er grundlag
for at tilkende kærende godtgørelse for tort, jf.
retsplejelovens § 505.
Med sagernes omkostninger forholdes som nedenfor anført.
T h i
b e s t e m m e s :
De af indkærede, Brøndby Kommune, den 18. maj 2004 og den 16.
september 2004 foretagne udlæg i kærende, Erik Martin
Tidsvildes, ejendom, matr. 24 CU Brøndbyvester by BV,
beliggende Kirkeskellet 18, 2605 Brøndby, ophæves.
Indkærede skal betale sagernes omkostninger for fogedretten
til kærende med 6.000 kr. og kæresagernes omkostninger til
statskassen med 10.000 kr.
Kæreafgifterne tilbagebetales kærende.

Som det fremgår af sagen, vil SKAT ikke redegøre for de penge som
de har modregnet, det vil kræve for store resurser siger de, det er det
samme de gør i dag, hvor de på trods af at de er dømt til at der ingen
gæld er, bliver ved med at tilbageholde mine penge, under påstand af
at der stadig er den gæld, som denne kendelse viser at der ikke er.
Det er en sag der aldrig stopper, med mindre vi får demokrati.
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Man panter flere gange på min ejendom, og lyver så om det i retten.
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Dette var fra første gang, hvor man jo ikke havde en gæld, og derfor
frafaldt sagen i retten, men man havde altså pantet lige inden, og
tinglyst det.
Min advokat meldte dem til politiet, men som man kan se, kan en
pantefoged godt lyve i retten, for de ved ikke at man ikke må lyve.
SKAT forsøgte altså at få mig udsat af min ejendom, og dette var
naturligvis for at jeg så ikke kunne stille op til kommunevalget.
Samtidig med at man havde lavet ULOVLIG pant på min ejendom.
tilbageholdte også min løn, så jeg har i perioder måtte leve for 50,om måneden, det kan man kun ved at spise kartoffelmadder stort set
hele tiden, ind til at man kunne vinde sin sag, og få mad igen.
Her er udskrift af dommen om løntilbageholdelse, som man skal
huske på jo først får virkning efter at den er afsagt, og der har man så
tilbageholdt løn i mange måneder!

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
Den 24 . november 2005 blev Landsret sat i retsbygningen,
Bredgade 42, København.
Som dommere fungerede landsdommerne Teilmann, Jan Uffe
Rasmussen og Marianne Øllgaard(kst.), førstnævnte som rettens
formand.
Som protokol fører fungerede sektionsleder Hanne Senfer.
Der foretoges
20. afd. kære nr.B-3494-04:
Erik Martin Tidsvilde (advokat Olav Willadsen, besk.)
mod
Brøndby Kommune Økonomisk forvaltning
Ingen var tilsagt eller mødt.
Der fremlagdes kærendes skrivelse af 1.april 2005, indkæredes
skrivelse af 6. april 2005, kærendes skrivelse af 8. april
2005 med bilag, kærendes skrivelse af 25. april 2005, kærendes
skrivelse af 23. maj 2005, indkæredes skrivelse af 25. maj
2005, indkæredes skrivelse af 9. juni 2005 med bilag, kærendes
skrivelse af 13. juni 2005, indkæredes skrivelse af 20. juni
2005 med bilag, kærendes skrivelse af 12. juli 2005 med bilag,
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kærendes skrivelse af 25. juli 2005 samt kærendes skrivelse af
8. september 2005 med bilag.
Endvidere fremlagdes skrivelse af 18. august 2005 fra Civilstyrelsen, hvoraf fremgår, at kærende er meddelt fri proces i
kæresagen.
Landsretten beskikkede herefter advokat Olav Willadsen som
advokat for kærende.
De modtagne bilag var til stede.
Efter votering afsagdes sålydende
K e n d e l s e :
Af de grunde, der er anført i Østre Landsrets kendelse af d.d.
i sagerne B-2888-04 og B-3495-04, er der tilvejebragt en sådan
usikkerhed om størrelsen af indkæredes eventuelle krav mod
kærende, at den af indkærede iværksatte lønindeholdelse var
uberettiget, hvorfor indkæredes beslutning om lønindeholdelse
ophæves.
Idet kærende ikke har dokumenteret at have lidt noget
økonomisk tab, er der ikke grundlag for at tilkende kærende
erstatning. Landsretten finder heller ikke, at der er grundlag
for at tilkende godtgørelse for tort, jf. retsplejelovens §
505 .
Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor anført.
B e s t e m m e s :
Indkærede, Brøndby Kommunes, beslutning af 3. august 2004 om
lønindeholdelse ophæves.
Indkærede skal betale sagens omkostninger for fogedretten til
kærende, Erik Martin Tidsvilde med 3.000 kr. og kæresagens
omkostninger til statskassen med 5.000 kr.
Kæreafgiften tilbagebetales kærende.
Retten hævet.

Selvom at SKAT blev dømt til at de ikke havde noget krav, fortsatte
de deres udpantninger, altså hver gang de taber starter de ny sag på
de samme penge, som domstolene har afgjort IKKE skyldes, derfor
bliver de endnu engang dømt, men denne gang til også at betale
tort.

Retten i Glostrup
Udskrift af retsbogen

Den 15. februar 2007 kl. 13:00 blev fogedretten sat af
retsassessor Janne P. Rasmussen.
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Der blev foretaget FS 10-589/2006 og 10-780/2006 SKAT
v/ Skattecenter Høje-Taastrup - Restance Helgeshøj Alle 9 2630
Taastrup mod
Erik Martin Tidsvilde Kirkeskellet 18 2605 Brøndby
Ingen indkaldt eller mødt.
Der fremlagdes brev af 26. janaur 2007 fra advokat Olav
Willadsen.
Der blev afsagt Kendelse
Fogedretten hverken kan eller skal tage stilling til, om
Martin
Tidsvilde
med
rette
er
pålagt
børnebidrag
ved
Statsamtets afgørelse af 26. maj 1995.
Fogedretten forstår Østre Landsrets afgørelse af 24. november
2005 således, at der er en sådan usikkerhed om størrelsen af
de beløb, der er modregnet, at der ikke er tilstrækkelig
klarhed over, om kommunen har noget til gode, og i givet fald
hvor meget, hvorfor det er betænkeligt at fremme fogedsagerne.
Landsretten afgørelse har derfor ikke retskraft i den
forstand, at der herved er taget stilling til, at kommunen
ikke har noget krav, men alene til at grundlaget for at fremme
sagen som fogedsag ikke foreligger.
Dette svarer også til den sædvanlige opfattelse af
fogedrettens opgave, nemlig at fogedretten alene skal tage
stilling til, om rekvirentens krav kan tvangsfuldbyrdes eller
ikke. Fogedretten skal således ikke direkte tage stilling til
det materielretlige mellemværende. Såfremt fogedretten afviser
på grund af uklarhed, kan rekvirenten derfor på ny indgive
sagen til fogedretten, som så kan tage stilling til om
grundlaget nu er tilstrækkeligt klart. Alternativt kan sagen
først indbringes for civilretten, hvor der kan ske en egentlig
prøvelse af kravets størrelse.
SKAT er således ikke afskåret fra på ny at rette et krav mod
Martin Tidsvilde for den periode landsrettens afgørelse
vedrører, og udbetalingen i sommeren 2006 af den indholdte løn
mv. kan ikke anses for et afkald på kravet.
Der ses imidlertid ikke i det for fogedretten oplyste eller
fremlagte at være fremkommet nye beviser eller nye oplysninger
i forhold til det, der forelå for landsretten. Hertil kommer,
at det er en følge af landsrettens afgørelse, at forskellige
gebyrer og omkostningsbeløb, som tidligere er blevet pålagt
Martin Tidsvilde, er pålagt med urette, uden at det med
tilstrækkelig sikkerhed fremgår af det for fogedretten
foreliggende, om der nu er taget hensyn hertil.
De af Erik Petersen omtalte årlige saldoopgørelser er ikke
fremlagt under sagen og kan allerede af den grund ikke
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tillægges betydning, men der kan i øvrigt ikke være tvivl om,
at Martin Tidsvilde gennem alle årene har protesteret mod alle
opgørelser m.v. Der er således fortsat en sådan usikkerhed om
størrelsen af SKATs eventuelle krav, at det er betænkeligt at
fremme fogedsagen. Dette gælder også i forhold til bidraget
for 9/1 til 8/7 2006. De af SKAT den 10. marts og 20. april
2006 fortagne udlæg ophæves derfor.
Martin Tidsvilde har ikke dokumenteret at have lidt noget
økonomisk tab, hvorfor der ikke er grundlag for at tilkende
ham erstatning.
Under henvisning til at Østre Landsret 24. november 2005 har
afvist at fremme sagen, og til at den er forsøgt fremmet igen
på reelt samme grundlag finder fogedretten, at Martin
Tidsvilde har krav på torterstatning, som sættes til 5.000 kr.
Reglerne om "unødig trætte" blev ophævet ved lov nr. 554 af
24. juni 2005, hvorfor der ikke er mulighed for at tage
stilling hertil.
Fogedretten har den 9. oktober 2006 beskikket advokat Olav
Willadsen for Martin Tisvilde i begge sager. Sagerne er
behandlet sammen. Der fastsættes derfor et samlet salær, som
under henvisning til sagernes art og omfang sættes til kr.
12.000 + moms, i alt kr. 15.000. Det pålægges SKAT at betale
dette beløb i sagsomkostninger.
Thi bestemmes:
De af SKAT den 10. marts og 20. april 2006 fortagne udlæg i
Martin Tisvildes ejendom, matr. nr. 24 CU Brøndbyvester by,
beliggende Kirkeskellet 18, 2605 Brøndby ophæves.
Inden 14 dage betaler SKAT til Martin Tidsvilde kr. 5.000.
torterstatning samt i sagsomkostninger kr. 15.000.
Sagerne sluttet.
Fogedretten hævet.
Janne P. Rasmussen retsassessor

Når SKAT hele tiden opdigter krav, og laver regnskabssvindel, er det
jo af samme grund som dommen i fadersskabssagen, nemlig at man
vil konfiskere mit liv.
Man vil have mig ud af politik, fordi jeg vil holde mine valgløfter, og
fordi det så også betyder, at dronningen ikke kan kontrollere i
byrådene, hvis tilstrækkeligt mange ville gøre det samme.
Så svindlen fortsætter i det uendelige.
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Efter at SKAT var dømt til at betale tort, fortsatte de bare med at påstå
at de penge der nu flere gange var faldet dom, om at de ikke skyldes,
skulle inddrives. De bliver så dømt til at tilbagebetale de penge de i
næste omgang har konfiskeret, og her kan man så se, på Erik Petersens
interne brev, hvordan de vil løse den sag!
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Deres beregningsmetode var som man kan se, at når nu domstolene
sagde at jeg havde betalt for meget, og at de derfor skulle betale
tilbage, så ville de godt betale tilbage, men kun hvis den gæld de lige
var dømt til ikke var der, steg med det der var betalt for meget.
Samtidig skulle jeg i øvrigt ikke have fradrag for de penge som
domstolene sagde var betalt.
En enkelt medarbejder mente dog man var gået for langt i sin fusk, så
hun skrev denne mail.

Desværre for Tove Mortensen, var der alt for meget sandhed i
Admiralens vise af Jørgen Reenbergs fra 1962, han synger, at fordi
han ikke selv havde en holdning så endte han med kors og bånd og
mange stjerner på, Tove derimod blev flyttet til et andet arbejde.
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Der er kun en i dette land der kan beordre SKAT til ikke at følge
domstolene, uden at komme i fængsel, og det er den med
kongemagten, så det er kongehuset der begår forbrydelserne mod mig.
SKAT bullerede derfor videre, og næste udpantning for de penge jeg
nu havde dom for at jeg ikke skyldte var så i 2011, og her fremgår det
tydeligt at det er de penge de er dømt til at acceptere der er betalt, som
man vil have igen.

Fogedretten afviste dem naturligvis, for jeg kunne jo møde op med
tidligere domme, men bemærk beløbet 107.992,00 alle sammen penge
som er opstået i de år som de blev dømt til, at der ikke var gæld i, og
dette beløb går så igen i 2017 opkrævningerne, men med nye datoer!
I Fogedretten gør jeg gældende at jeg bør have erstatning, da det jo
tyder på at det er min ejendom SKAT er ude efter, og jeg fremsender
derfor et skriftligt krav, om værdien af min ejendom ganges med de
antal forbrydelser som SKAT laver.
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På forespørgsel fra dommeren svarer SKAT, at det krav har de ingen
kommentar til. De modsætter sig altså det ikke, og det kan både min
advokat og en ven jeg fik til at komme og bevidne.
SKAT har igen op til sagen forsøgt at forhindre mig i at føre sagen,
ved at gange min indkomst op med 10, som det fremgår af denne
skrivelse:

I klagevejledningen, havde de så skrevet, at selvom at jeg klager, skal
jeg betale renter af forsendt betalt SKAT.
Det viser lidt om hvor syge de er, og at vi taler om en meget målrettet
menneskejagt, som altså i skrivende stund slet ikke er slut endnu.
Ved valget i 2017 vælger skat at sætte mit hus på tvang, men denne
gang UDEN at indkalde til en fogedforretning, som de jo ville tabe.
Her er SKATs egen beskrivelse af fogedforretningen:
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De skriver at det er forkyndt, men altså UDEN at meddele mig love og
regler, og bemærk at de skriver, at brevet ikke er kommet retur, men
ikke at der er kvitteret for det, hvilket betyder at brevet slet ikke er
sendt anbefalet, som det ellers skal, og derfor må være forsvundet i
posten.
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De har altså slet ikke overholdt reglerne for en sådan handling, for en
forkyndelse skal ske enten ved anbefalet brev, eller personligt. Hvilket
min advokat også gør gældende da han bliver beskikket, her er hans
brev om godtgørelse after sagen:
Fogedretten I Glostrup
Stationsparken 27 2600 Glostrup
12. juli 2017
Tidsvilde tvangsauktion
Vedr. AS 37/2017, Kirkeskellet 18, 2605 Brøndby, Erik Martin
Tidsvilde .
I ovennævnte sag skal jeg indstille et salær på 22.500 kr. + moms, og
at statskassen betaler hele honoraret.
Som begrundelse for det skal jeg anføre følgende
Honoraret er dækkende indenfor den anvendte tid (ca. 20 timer) og et
positivt resultat og arbejdets omfang og krav.
Først har jeg skrevet til Fogedretten ved overbragt brev den 10. maj
2017 og siden tlf. bistået Tidsvilde den 11 . maj 2017 1 en meget
konfliktfyldt besigtigelse fra fogedretten.
Eftersom auktionen ikke havde været forkyndt for Tidsvilde måtte jeg
indhente oplysninger om auktionen, herunder ved brev af 14 . maj
2017 til Fogedretten, indhente oplysninger fra adv. Ledertoug og
gennemgå dem, finde lokale ejendomsmæglere, der ville kunne sælge
ejendommen godt uanset dens meget ringe stand.
Om denne havde jeg orienteret Brøndby kommune helt tilbage I 2010;
men uden at det medførte nedsættelse af ejendomsvurderingen.
Jeg deltog I vej ledningsmøde I retten og opnåede der en meget lang
afværgefrist.
Først entrerede min klient med home, hvilket jeg så måtte få omgjort,
da det viste sig, at Home I ekstra honorar krævede af det ejendommen
måtte indbringe udover den skønnede udbudspris.
106

Det ville uanset den begærede auktion ikke fremme lysten hos
mægleren til et hurtigere, men lidt billigere salg.
Hallberg blev herefter sat på sagen.
Huset er ikke solgt endnu; men på baggrund af det opnåedes en kredit,
så auktionen kunne afværges .
Ejendomsskatter fmt. Er uprøvet.
Også betalingen ved modregning syndes uprøvet.
Mit honorarønske er derfor rimeligt (brugt tid og resultat)
Beløbet skal i sin helhed betales af statskassen.
Tidsvilde opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, og
Tidsvildes situation har gjort advokat påkrævet jfr.Rpl.§561 stk.6.
Med venlig hilsen
Olav Willadsen
Det var ikke kun selve fogedsagen der var ulovlig, også forløbet i
retten omkring tvangsauktionen, var der problemer med.
Først vil man have en låsesmed til at åbne så man kan se hvad man
kan stjæle, men den låsesmed der kom, viste jeg papirerne om at det
var SKAT der skyldte mig penge, så han kørte igen, han ville ikke
blandes ind i det, da han så papirerne.
Da man så kom, fra rettens side med SKATs advokat, nægtede jeg
dem naturligvis adgang, da jeg slet ikke havde været til et foged møde,
og at de havde jo derfor ikke noget lovligt krav.
De tilkaldte så politiet, og jeg viste dem papirerne, men dem ville de
ikke se på, for de var ligeglade med om det var lovligt eller ulovligt,
de var tilkaldt af retten, og så var det ligegyldigt om sagen var ulovlig
behandlet.
Da låsesmeden var kørt, og da jeg kørte op til min advokat, kunne jeg
konstatere at den ene betjent også kørte, for at hente en boremaskine,
så de kunne bore låsen ud. Med andre ord der burde ikke være en
regning for låsesmed, og politiet lavede indbrud.
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På auktionsbegæringen kunne man se at det var ejendomsskat opgjort
til 2017 som man ville have, men da man ikke havde behandlet min
klage i over 10 år, netop om størrelsen på ejendomsskatten, kunne det
jo kun blive et fiktivt beløb.
Man vil kunne se, at de inden afslutningen på sagen, opdigtede flere
beløb.
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Bemærk en regning for låsesmed, selvom at det var politiet der gjorde
det, de kunne ikke lirke låsen op, så de borede den ud, og satte en ny
men meget billigere lås i.
Læg også mærke til at beløbet lige pludselig blev næsten 3 gange så
stort, de kunne jo ikke vide at jeg med så stor en friværdi, kunne låne
500.000,- til afværge og udbetaling til nyt hus.
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Fordi mit hus alligevel ikke blev solgt på tvangsauktion, trak
fogderetten deres tilsagn om friproces tilbage, man mente, at nu jeg
kunne sælge huset, ville jeg få penge til at betale for advokat.
Det giver loven ikke mulighed for, men i mine sager handler det ikke
om at overholde loven, det ser nærmest ud til, at det i mine sager
handler om, at bryde lovene så meget som muligt.
Jeg vandt jo heller ikke sagen, for man ville jo ikke tage stilling til
SKATs ulovlige fogedforretning, og derfor ville man have, at jeg
skaffede de penge som SKAT mente at jeg skyldte, uden at man tog
stilling til hvor mange penge SKAT skylder mig, ved at de i over 10 år
har tilbageholdt overskydende SKAT og moms UDEN at der var gæld.
Kun på grund af min advokat, lykkedes det, at afværge
tvangsauktionen, men jeg må optage et lån, som jeg ikke kunne betale
tilbage uden at sælge min ejendom, og det bliver jeg så nød til.
Forinden havde vi skrevet til SKAT og anmodede dem om at
fremlægge deres påståede gæld, og forklarer hvorden den var opstået,
her er deres svar:

Den 15. september, var datoen for indlevering af stillerlister til
kommunevalget, så skat vil først svarer, når de ved om jeg stiller op!
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Også dette viser at mine sager er politiske, at vi slet ikke har et
demokratisk samfund, men et samfund hvor dronningen, via sine
embedsmænd, knuser livet for dem som kæmper for borgerne,
systemet ønskede mig simpelhent ikke valgt.
Jeg havde i året inden gået rundt med løbesedler, for at forhindre
tvang til fjernvarme i mit område, her havde både socialdemokraterne
og folk fra fjernvarmen lovet borgerne hvor de fleste var pensionister,
at de ikke behøvede at være nervøse, for som pensionist kunne man
blive fritaget for fjernvarmetvangen, så det handlede kun om at de
kunne få lov til at lægge rørene.
Der var så bare kun et problem i deres forklaringer, nemlig at
fritagelsen kun var personlig, og hvis en pensionist faldt i haven, og
skulle på plejehjem, ville fjernvarme fritagelsen ikke gælde længere,
for så skulle en ny ejer installere fjernvarme, og det ville koste
omkring 100.000,- som deres hus så vil blive mindre i værdi, så det
skrev jeg på sedlerne, og fik skabt så meget modstand mod
fjernvarmen, at det ikke blev til noget.
Det var derfor også underligt at jeg så ved kommunevalget kun fik få
stemmer, for jeg havde jo reddet flere fra at miste mange penge, så
ingen tvivl om at grunde til at man ikke kunne komme med
valgresultatet, på valgaften var at man havde snydt.
Den eneste grund til, at jeg kom ud af det, med tvangsauktionen uden
at blive hjemløs, var at jeg ikke havde ændret mine lån til afdragsfrie,
da jeg ingen penge havde, men betalte af hver måned, og at jeg
samtidig ikke havde automatisk og elektronisk betaling, for så ville
man kunne se hvilken værdi jeg havde stående.
Jeg fik huset solgt godt en million under den pris som andre
ejendomme i området blev solgt til. Huset blev solgt til nedrivning.
derfor måtte jeg flytte fra Brøndby, da jeg ikke fik penge nok til at
købe et andet hus i området.
Valget faldt på Bornholm, men det betød, at jeg nu ikke længer kan
have kontakt med mine bekendte, og måtte starte helt forfra.
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Efterfølgende er jeg blevet ringet op, for nu når huset er revet ned, vil
man godt ud og vurdere det! Så det nye hus som den nye ejer har
bygget skal jeg åbenbart sættes i skat af, det er bare så man kan se
hvor syge de er. Min advokat, har dog fået dem i ny tænkeboks, og om
jeg så kan komme tilbage og bo i Brøndby, må tiden vise, men SKAT
skylder mig et hus i det område hvor der ikke er fjernvarmetvang.

De personlige omkostninger
Det har naturligt store omkostninger, når man hele tiden udsættes for
svindel fra det offentlige. Det er mit indtryk, at man helt bevidst fra
det offentliges side, laver sine overgreb så ekstreme som muligt, netop
fordi, det så er svære for almindelige mennesker, og forstå, at det kan
foregå.
For at man kan forstå hvor afstumpet Frimurerne er, må jeg hellere
lige fortælle hvordan de laver hævn, når de ikke er så glade for at
deres gerninger bliver udgivet i en bog.
Samme dag som at jeg lagde en gratis fil ud, af denne bog, og det gør
jeg altid mens jeg arbejder på bøgerne, for at man kan se, hvad det
handler om. Blev jeg udsat for deres hævn, jeg havde lavet en
opdatering på Facebook, om hvor højt jeg elskede den ene kat, kun
fire dage før.
Mens jeg så sad og læste mail på biblioteket, blev jeg igen ringet op af
”Microsoft” der ville fortælle mig at der var noget galt med min
computer, det skete to gange den dag, og nu ved jeg hvorfor, det er
fordi, at de så kan se hvor jeg er, så de kan begå deres kriminalitet.
Denne gang var det, så de kunne slå den kat ihjel, som jeg lige havde
skrevet om på facebook.
Når jeg kan sige så sikkert at den blev slået ihjel, er det fordi den
havde fået et slag i siden af hoved, så øjet i den anden side af hoved
var faldet ud, et sådan slag må have været meget hårdt.
Var den ramt af en bil, ville den med et sådan slag, havde haft andre
skader, for den ville have været rullet rundt, og som minimum også
havde haft skader på benene, men der var slet ingen andre skader.
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Det regnede hele dagen, så havde den gået over marken og ud til vejen
hvor den lå, ville den ikke havde haft så fine hvide poter, derudover,
var pelsen helt tør på undersiden da jeg vendte den om, så den var
blevet lagt i kanten af vejen, for at få det til at ligne et færdselsuheld.
Her skal man så også lige vide at det er en meget smal vej, og med de
skader, ville man have været oppe på over 100 km/t, dette vil man slet
ikke kunne, da vejen også snor sig.
Der er kommet et helt andet miljø her på gården, efter at den lille hun
mis er død, moren sidder nu mest oppe på loftet, og de to han katte,
leger ikke så vildt mere, man kan godt mærke at de er kede af det.

Jeg har så efterfølgende opdaget hvor katten blev slået ihjel, som man
kan se på billede, for det er pletter på tapetet inde i gangen, og det
viser også at de har nøgle til min dør, jeg har derfor skiftet låsen ud,
det var også mistanke om at man rodede i mine papirer, der gjorde at
jeg måtte skifte låsen ud på Kirkeskellet.
Da mine sager startede, var det også min kæreste, de var ude efter,
først kørte de flere sager samtidig, og det gør de også i dag, men så
begyndte de også at gå efter hende.
Det var alle de retssager som denne syge menneskejagt udløste, der
gjorde at min kæreste fik dårlige nerver. Så da jagten også kom til at
omfatte hende, opgav hun og flyttede. Hun indså at vi aldrig kunne få
et liv, uden at systemet hele tiden ville terrorisere os.
Da hun opgav skrev hun dette brev (næste side), jeg har kun gengivet
en side, for det var på tre sider, og hun udtrykte klart hele vejen
igennem, at hun var lige så glad for mig, som jeg var for hende.
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Jeg kan kun få et liv som andre, hvis de loger der hele tiden bekriger
mig bliver nedlagt, for de vil jo altid kæmpe for enevælde, og jeg vil
altid kæmpe for demokrati.
114

Staten tjener penge på folks død.
Jeg tror ikke, at der er mange der tænker over at staten ALTID tjener
penge på at folk dør. Er de rige, har man arveafgift som betales, og er
man fattig, slipper staten for at betale mere til en, så for staten er det
en god forretning at slå folk ihjel, specielt hvis de ikke længere kan
bidrage til samfundsøkonomien.
Også derfor indførte hospitalerne koder, hvor læger kan se om man
skal genoplives, eller er et dårligt liv, der derfor ikke behøver
genoplivning.
Det er lidt sjovt at tænke sig, at folk der er i fare for, at staten laver
”fejl”, alligevel frivilligt lader sig indlægge, i den tro at staten er så
glad for dem, at staten er villig til at miste mange penge de næste år
fremefter.
Man skal huske på, at staten er en forretning, og går den dårligt, må
man jo finde ALLE de steder hvor man kan spare.
Som min advokat sagde:
Når jeg bliver syg går jeg til lægen, for han skal jo også leve.
Lægen udskriver medicin, og den henter jeg på apoteket, for
apotekeren skal jo også leve.
Når jeg så kommer hjem smider jeg medicinen ud, for jeg skal jo
også selv leve.
Da man går over til digital SKAT/løn, kan skat med det samme se når
jeg søger et job et sted, og derfor blev det umuligt for mig at få
arbejde, eller det vil sige, en god bekendt der var velhavende, ansatte
mig, for hun var på plejehjem, men fik det dårligere og dårligere.
Jeg blev dog først ansat da, jeg efter at havde læst på vitaminer og
mineraler, kunne vejlede hende i hvilken kost hun skulle have, for at
modvirke skaderne af Knogleskørhed og Sukkersyge samt den
vigtigste af de sygdomme hun havde nemlig Parkinson, da den kan
udvikle sig til demens, var hun narturlig meget bekymret.
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Det var Inga, der var min sekretær da jeg sad i kommunalbestyrelsen,
hun gav mig intensiv dansk undervisning, for da jeg gik ud af skolen
fik jeg mærkaten ordblind, men Inga mente det var dovenskab, og det
havde hun jo nok ret i.
For at hun kunne komme omkring, købte vi en bil, den blev
indregistreret i mit navn, for jeg var elitebillist og dermed blev
forsikringen jo meget billigere, men Inga kunne ikke holde til lange
ture, når vi kørte, på grund af knogleskørheden, så vi købte en
campingvogn, vi kunne have med, og som hun kunne slappe af i, når
vi kørte langt. Det gjorde vi så nogle gange.
Da bilen skulle til syn, måtte jeg tage til Jylland, hvor en god ven
havde et værksted, og godt værktøj, som jeg kunne bruge, samt god
hjælp, når noget lavede ballade.
Mens jeg gik og arbejdede på bilen, havde jeg telefon kontakt med
Inga, og her kunne jeg godt høre der var noget galt, men bilen skulle
jo ordnes, jeg skyndte mig hjem, da bilen var synet.
Inga virkede ikke frisk da jeg kom hjem, så jeg lavede noget sund
juice til hende, det fik hun det ikke meget bedre af, så der måtte
tilkaldes en læge, der kunne konstaterer at hun havde fået
lungebetændelse.
Samtidig med, at jeg tog mig af Inga, gjorde jeg mig også nogle
iagttagelser, for alt i hendes vindueskarm var væk, små figurer og
potteplanter. Jeg kikkede ud af vinduet og kunne se glasskår ved
flisegangen under vinduet, så jeg gik ned for at undersøge det
nærmere, og kunne her finde stumper at figurene.
Med andre ord, der havde været kraftig gennemtræk, og det kunne
man lave i to af plejehjemmets værelser, fordi de lå i forbindelse med
stuen, og man kunne så når man luftede ud i stuen, undgå at lukke
døren ind til værelset og dermed sikre sig, når vinduet også stod åbent,
at der kom så meget træk, at beboeren med sikkerhed blev syg.
Dette krævede så, at beboeren ikke var vågen, hvilket man fik klaret
ved, at give sovemedicin.
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Det var mit indtryk, at denne metode blev brugt hver gang,
plejehjemmet fik en vandskelig beboer, alle dem man ellers havde,
passede stort set sig selv.
Metoden, med at give sovemedicin, og så lave en kraftig udluftning,
fik mig til at tænke tilbage på hvordan kong Frederik døde, for han var
taget fra Gråsten slot til Amalienborg for at holde nytårstalen, og med
sig havde han sin datter Margrethe, som skulle se hvordan hendes far
holdte talen, så hun selv engang kunne tage over.
På videoklip fra talen i 1971 kan man se at kongen slet ikke hoster,
eller virker syg på nogen måde, men ikke desto mindre døde han kun
13 dage efter af lungebetændelse, som altså må havde være påført ham
akut om natten efter nytårstalen, da han ikke kunne deltage i
nytårskuren den 2 januar.
Dronningen valgt jo også at smide sin far uden for Roskilde domkirke
i 1985 altså 14 år efter hans død, og da dronning Ingrid var blevet
senil. I et tv-indslag sagde dronningen ellers at alt omkring hendes
faders begravelse var planlagt ned til mindste detalje, men det var det
så altså ikke alligevel.
Jeg formoder at det var fordi at kong Frederik ikke ville ind i EU, men
at dronningen mente at vi skulle, for i 1972 tilsluttede vi os EU, der
den gang hed EF, og det var selvom at statsministeren Jens Otto Krag
var imod, han valgte derfor øjeblikkeligt, at gå af. (eller også var han
klar over at noget var galt, for han blev selv fundet helt gasblå i hoved,
da han var i gang med at skrive sine dagbøger)
Men i forbindelse med Inga, tror jeg nu mere, der var fordi man ville
have, at hun ikke længere kunne ansætte mig. For det startede med at
de vred hendes hofte af led, og da hun havde været på hospitalet, og
man skumme være ekstra forsigtig, vred de den ud igen.
Når man er godt oppe i årene, tager den slags ting meget hårdt på en,
så ingen tvivl om, at de ville afkræfte hende, med henblik på, at hun
skulle dø, men hun var stærk og der skulle altså mere til.
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Alle ”ulykker” med Inga skete når jeg ikke var der, jeg er ikke i tvivl
om, at man havde loge medlemmer på det plejehjem, og jeg er heller
ikke i tvivl om, at de ting der skete var planlagt, for alt det jeg selv har
været udsat for igennem så mange år, har ikke være tilfældigheder, det
er organiseret kriminalitet.
Lottes død.
Frimurene stoppede ikke ved Ingas død, og en masse
regnskabssvindel, de satte også en stopper for mit næste forhold, for
da jeg mødte Lotte over nettet, og jeg besøgte hende i Frederikshavn,
blev vi nærmest kærester, vi havde haft ca. et år hvor vi bare skrev til
hinanden, så da vi endelig mødtes svingede vi godt sammen.
Lotte havde nogle år før haft et problem, der gjorde at hun havde
forsøgt selvmord, men systemet tolkede det som om at hun ville sætte
ild til en lejlighed, og ikke til sig selv. Derfor fik hun en dom som var
tidsubestemt, og uden at systemet foretog en egentlig behandling.
Dette på trods af, at hun i 2008 havde været i avisen, hvor hun fortalte
at hun nu ikke kun tænkte på selvmord, men også på hvordan det var
bedst at gøre.
Der er ingen tvivl om at fagpersoner, ville nemt kunne se, at det der
var brug for var omsorg og nærvær, og ikke kun piller samt SMS
beskeder som kun gav hende stres.
Mens vi var sammen fik hun mange SMSer, som kun handlede om de
aftaler hun skulle overholde, også selvom hun havde aftalt, med den
hun skulle mødes med, at hun lige tog 14 dages ferie.
Dette viser, at man helt bevidst stressede hende, og da hun så kom
tilbage til Frederikshavn, fik hun ved det møde hun var til, at vide, at
hun var grænsesøgende, dette fordi hun klagede over at der i hendes
papirer stod at hun havde fået en rapport, som hun stadig ikke havde
modtaget, og at hun derfor ville have at der blev skrevet en
udleverings dato på, da de endelig udleverede den.
Hun fik også på det pågældende møde af vide, at hun ikke ville få
hendes sag behandlet før til næste år, og dette tiltrods af at loven siger
at hun skulle have en vurdering hvert år.
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Der er ingen tvivl om, at det var disse omstændigheder der fik hende
til igen at ryge meget mere hash, for at flygte fra virkeligheden, noget
som, der desværre også kunne fremme hendes selvmordstanker.
Frimurene er meget dygtige til at se ud som om de ikke har noget med
det at gøre, men der er altså også frimurer i behandler systemet.
Resultatet blev da også, at Lotte sendte mig væk, og planlagde sit
selvmord, Lotte døde sandsynligvis dagen efter at jeg var kørt, for der
var hendes sidste opdatering på Facebook, det er åbenbart ikke
meningen, at jeg må have et forhold til nogle. Dette viser lidt om
Frimurenes psykopatiske træk, og hvorfor det er meget vigtigt, at de
bliver stoppet, så de næste generationer ikke skal have deres liv
ødelagt af disse menneskefjendske og kyniske psykopater.
Det er fordi at staten kan tjene penge på at slå folk ihjel, at det også
bliver brugt. Op gennem historien vil man se, at man har myrdet i stor
stil, og tit dem der kunne have ændrede vores samfund, så det kom
borgerne til gode.
Der er mange der har modsat sig systemet, som efter følgende er døde
af kræft, bl.a. døde den præst der viede Grevinde Alexandra og
Martin. (dronningen havde jo nok helst set, at hun ikke fik en anden,
efter at hun forlod prins Joachim)
Ja også Kim Larsen, som vi jo ved altid har været på de svage
borgeres side, han døde kun få år efter at han til dronningens 70års
fødselsdag, sang indledte sin sang med at synge ”Gå din vej”. (det
tager jo lige lidt tid fra man har fået det konstateret, til systemet, har
fået gjort det af med en)
Kim Larsen havde i øvrigt kun få dage før sin død opløst nogle af sine
firmaer, og trukket penge ud. Har man været bange for at han nu ville
støtte op om en slags ”Danske gule veste”?
De gule veste i Frankrig, er i øvrigt nok startet her i Danmark af Ruth
Westergaard, samt hendes familie, det er der nok ikke så mange der
ved, hun startede demonstration mod Francking af undergrunden i
Dybvad, demonstrationer der jo lykkedes, for det Franske olieselskab
TOTAL måtte stoppe.
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Hun boede selv lige i nærheden, og når man mødes, for at
demonstrere, var det på den mark hun havde, som lå på den anden side
af en hovedvej.
Derfor havde hun det princip, at man skulle have sikkerhedsveste på,
så der ikke kunne blive nogen ballade ved, at man både skulle krydse
hovedvejen, og gå i siden af den ca.100m. Det sidste stykket, op til
boringerne kunne man gå op af en mindre vej, så her var der ikke
noget færdselsproblem.
Demonstrationerne var nøje planlagt, og FREDELIGE! Man mødtes
til morgenkaffe og en bid brød, et par timer inden, på marken over på
den anden side, og når man så skulle af sted blev man udstyret med en
gul vest, så man kunne ses, dette skete på klokkeslæt så man kunne
blokkerer når borearbejderne skulle skifte hold.
Og det var netop, pga. at der jo godt kunne være mørkt, når man
skulle gå langs vejen, at de gule veste var påkrævet.
Vi sang sange, og der blev talt med både vagterne på arbejdspladsen,
uden at det var voldsomt, det var nærmest som en rutine, og vagterne
samt arbejderne tog det hele roligt, derfor blev der ingen episoder.
Det var faktisk som om, at parterne havde accepteret hver deres rolle.
Arbejderne ankom i deres biler, men kunne ikke komme ind, før
demonstranterne var gået, og der gik så ca. en time får de kunne det.
Da vi gik der fra, vinkede vi til de franskmænd der skulle ind og
arbejde, og de så ud til, at det var ren rutine, så der var ingen sure
miner.
Jeg tænker at de Franskmænd der var med der, har taget denne form
for demonstration med tilbage til Frankrig, for det lykkedes jo at
stoppe boringerne, og det gik jo fredeligt for sig.
Ruth Westergaard døde også af kræft. Jeg har i øvrigt også fået en
indkaldelse til en ”Rutine undersøgelse” for kræft. En man åbenbart
skulle give alle mænd i alderen 50 til 60 år, i hovedstadsregionen.
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Min advokat som også er i den aldersgruppe, blev dog ikke indkaldt!
Og det virker jo lidt mistænkeligt, for så var det jo ikke alle der fik
den, kun nogle udvalgte. Man kunne godt mistænke, at denne metode
bruges til at skaffe sig af med besværlige undersotter.
Nye forslag om at fjerne den politiske kontrol med hospitalerne,
(nedlægge regionerne) samtidig med, at man pga. offentlighedsloven
ikke så nemt kan få aktindsigt. Gør ikke mistanken om ”Sygdom” som
aflivningsmetode mindre.
Man har jo prioriteringer på hospitalerne omkring hvem der skal
genoplives, og det har tidligere skabt debat, netop fordi man jo har
haft en politisk kontrolfunktion, og den vil man altså fjerne, og det må
der jo være en grund til.
Det er rystende at folk ikke reagere over for dette, men det er også en
af grundende til, at vi stadig har enevælde, for folket snork sover,
mens man tromler dem ned.

Mafiaens forretningsmetoder
Normalt er der en lav kriminalitet på Bornholm, men det skyldes jo, at
hvis man stjæler noget, skal det med færgen for at komme væk, og
ellers vil det blive opdaget.
Men det er altså kun den kriminalitet som ikke er beskyttet af
KONGEMAGTEN, for her stiller sagen sig helt anderledes, de er
blevet så sikre i deres forehavender, at de levere det ene bevis efter det
andet, for hvem skal stille dem til ansvar, når øverste myndighed i
landet beskytter dem. Ja svaret er INGEN.
Jeg skal dog lige nævne, at de to gange jeg er blevet standset af
politiet, fordi jeg havde købt ny bil, og et forsikringsselskab melde
mig til færdselsstyrelsen, fordi jeg tegnede min forsikring hos et andet
selskab, fik jeg en god hjælp. Det fik jeg også da man ikke ville
afmelde et gammelt køretøj i færdselsstyrelsen, selvom jeg skrev til
dem flere gange, så de enkelte medarbejdere hos politiet er der ikke
noget galt med, det er dem som er frimurere, eller dem som er højere
oppe i systemet, der er problemet.
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Mafiaen er ligeglad med den samlede økonomi, det man ser på, er om
det er de ”rigtige” der får ordrene fra kommunen, eller imellem
forskellige erhvervsfolk. Man handler med hinanden, og holder andre
nede. Det handler om magt.
Denne forretningsgang betyder, at Bornholm mister mange penge,
fordi dem der ellers kunne investere i øen, jagtes bort.
I resten af landet laver man bl.a. vejarbejde flere gange samme sted,
man bygger nyt i stedet for at renovere, dermed skal man både rive
ned og tegne nye bygninger, samt til sidst bygge nyt op. Man køber
kunst osv. og det ser man også lidt af på Bornholm.
Man skal huske på, at alle de penge som det offentlige bruger, tages
fra private, og nedsænker den almindelige borgers købekraft, hvilket
så giver sig udslag i at flere nær butikker rundt omkring på øen må
lukke.
Hver gang en butik lukker bliver det offentliges udgifter større,
samtidig med at den enkelte borger får længere til sine
indkøbsmuligheder. Høje skatter og afgifter forringer altså det private
erhvervsliv, og ender så med også at forringe almindelige borgers liv.
Det var i øvrigt også et krav om nedsættelsen af skatten over for
bønderne, der resulterede i at vi fik grundloven, så kongehuset er
meget opmærksom på, at der ikke igen opstår et sådant krav, det
beskriver jeg i bogen ”Da pøblen rejste sig”

Øens økonomi
Bornholms økonomi er i dag mest baseret på turisme. Bornholm har så
smuk en natur, og så venlige indbyggere, at det efterlader de fleste
besøgende, med en trang om at kunne vende tilbage.
At man kan blive betaget af Bornholm, udtrykkes måske bedst af de
mange kunstnere som besøger øen, enten for at male, tegne, lave
keramik eller glaskunst samt digte.
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Bl.a. har min advokat Olav Willadsen længe efter sit ophold på øen,
under sin værnepligt, skrevet dette digt:
Der gror blomster på Bornholm.
Der gror forår i klippesprækker.
Der gror røget sild i bøgeflis.
Der gror kammeratskab i barakkerne i Almegård.
Der gror standur ud af fingers færdighed fordi
Der gror blomster -på BornholmDigtet kommer fra hans samling, ”En stjernestund med Olav
Willadsen”, og det udtrykker positive tanker, om rigtig meget han
iagttog dengang, samt en glæde over sit ophold på øen.
Men hvad gik så efterfølgende galt for Bornholm?
Der var foruden turisme før i tiden, også tidligere meget fiskeri, men
det er så ødelagt mest fordi man ved at indføre fiskekvoter, på falsk
grundlag, om at fiske arterne svinder.
På grund af forurening af Østersøen, er fisk her dog i højere grad fyldt
tungmetaller, men i andre farvande er der ikke mangel på fisk, som det
påstås.
Fiskekvoterne har fjernet mange af bornholmernes indkomstgrundlag.
Fiskekvoter er primært indført, for at man kan styrer og begrænse
økonomien.
Netop fordi man har indført dem, taler man nu om, at den hvidehaj
kommer tættere på Danmark. Der er også observeret flere
spækhuggere i Kattegat og Skagerrak, dette skyldes også et overskud
af Torsk.
Når torskebestanden igen falder, vil de rovdyr som lever af torskene,
også regulere sig ned, her under sæler, de vil finde nye steder at fange
deres føde, sådan er narturen. Så et begrænset fiskeri betyder kun, at
naturen så regulere sig lidt anderledes, altså flere sæler, hvis man
tegner et kort over hvor i verden der findes torsk, vil man opdage, at
det er store hav arealer vi taler om.
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Alligevel fastholder man lave torskekvoter, selvom at man altså fysisk
kan se, at der ikke er grundlag for dem, det handler altså ikke om at
sikre fisk, men om at begrænse mennesker. Det handler om
økonomisk magt.
Bornholm er i virkeligheden kun som en kommune under region
hovedstaden, det betyder så at alle skatter og afgifter går til staten, dog
ikke selve kommuneskatten, men alle andre afgifter som kræves op,
fjernes fra øen. Bornholm bliver således malket af staten for rigtigt
mange penge. Kommunen kan så via udligningsordninger kæmpe med
de øvrige kommuner i landet, om at få nogle af pengene igen.
I dag er, det ekstra slemt, at man så aflevere så mange penge til staten,
for når så turisterne forlader øen, falder økonomien, det betyder fx. at
man næsten ikke har kapacitet til sne rydning.
Det er ikke som i det øvrige land, hvor man rydder sne om natten, så
vejene er fri for morgentrafikken.
Bornholm er ikke helt selvforsynet med mad og materialer, mange
virksomheder har det svært på øen, da man jo også har transport
omkostninger, der skal helt unikke produkter til, for at man kan
konkurrere, på lige vilkår med det øvrige land, som jo er landfast med
Europa og norden.
Det gør det derfor ekstra hårdt, at man fra Christiansborg har afviklet
den ellers store fiskeflåde. Det er med til at ødelægge den samlede
økonomi på Bornholm.
Det er blevet meget dyre at holde ferie på Bornholm, og dette skyldes
også frimurenes økonomiske terror mod de forretningsdrivende.
Hvis borgerne på Bornholm valgte en ordning som Færøerne har ville
værdierne blive på Bornholm, i stedet for nu at blive suget ud af øen,
så man der bagefter skal gå tiggergang, for at holde øen i gang.
På Færøerne er det nemlig kun administrationen der stadig styres fra
Christiansborg, alle værdier på øen tilhører hjemmestyret.
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Således betaler Færøerne skatten til Landskassen, og man betaler slet
ikke ejendomsskat. Bornholm kunne virkelig blomstre op, hvis bare
borgerne ville tage kampen op, som man altså har gjort på Færøerne.
En Færøsk ordning på Bornholm ville også betyde, at man ikke kunne
etablere et atomdepot.
Staten blev altså ramt af en nedgang på øen sidste år, for når turismen
falder, vil omsætningen også falde, og dermed moms indtægten til
staten. Det kan forklarer velviljen for at få sat prisen på færgen ned.
Men en øget selvbestemmelse på Bornholm, vil betyde at man selv har
råd til en meget bedre færge drift, og med faste lave priser til
Bornholmerne selv.
Som det er nu, bestemmer Bornholm ikke selv over så meget, det hele
bestemmes fra Christiansborg. Hvilket i virkeligheden vil sige fra
Amalienborg. Dette giver frimurene mere magt.
Kommunen har på grund af den dårlige økonomi valgt et
statsgaranteret budget, hvilket vil sige, at kommunen er sikret et stort
beløb i tilskud, selvom kommunen har nedgang i indtægterne og
derfor ikke selv kan igangsætte store projekter, hvis man ikke fik låst
sine indkomster fast.
Man kan jo så også sige, at øen via denne ordning får tilført penge, og
at det så hæver vilkårene på øen, men dette ville ikke være nødvendigt
hvis man ikke malkede øen til at starte med. Det var jo heller ikke
nødvendigt dengang man ikke havde restriktioner i fiskeriet.
Det er faktisk alle afgifter, statsskat, moms og ejendomsskatter som
man malker Bornholm for, vi taler om temmelig mange penge, som
forsvinder fra øen. Hvis borgerne rejste sig og krævede sin ret, ville
det slet ikke være nødvendigt at ligge på knæ for København, og
Kongehuset.
En frigørelse fra Amalienborg og frimurene, ville også betyde, at
Bornholm kunne kræve sine egne fiskekvoter ligesom Færøerne jo
har, lige nu kan man sige, at resten af landet har stjålet Bornholms
fiskekvoter og dermed den gode økonomi.
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Besøgene på øen
Bornholm har været ”heldige” med besøg fra de kongelige. Da
kronprinsesse Marry havde været ovre og åbne det nye velkomst
center ved Hammershus begyndte frimurene på øen at jagte mig, og
efter prins Joachims besøg ved folkemødet, begyndte man så at
indrive de samme penge fra mig flere gange.
Inden disse besøg havde jeg ingen problemer, det hele så ud til at
forløbe, på en normal fornuftig måde, man var ærlige over for mig.
Men det forsvandt, og man begyndte i stedet at modarbejde mig på
alle områder.
Et eksempel på dette var, at man heller ikke ville tømme min
septiktank på grund af græs op af kanten, her skal man lige huske på
at man for at tømme skal have flyttet et tungt betondæksel, og dette er
da meget mere besværligt end at gå gennem høj græs, der tog også lidt
tid at komme igennem til kloak service, og jeg kunne ikke få svar, for
hende der tog røret var ferie afløser. Ham der ikke ville tømme, ville
åbenbart ikke tale med mig.
Man sagde så, at det nok havde været en afløser der kørte, men det fik
jeg jo ikke tømt min tank af, for man ville kun køre ud og tømme den
mod ekstra betaling.
Denne beslutning om ikke at tømme min septiktank kom lige efter, at
jeg som morgenbader havde opdaget, at der på alle strande var synligt
flydetang, noget som er forsaget af et stort indhold af næringsstoffer i
vandet, og dette skyldes kloakudløb, ikke fra øst landene, som man
går og bilder folk ind, men fra de kloakværker som lå i Snogebæk,
Tejn og Rønne.
For at undgå tang ved strandene skulle man lave et forlænget udløb
som man også har ved Avedøre kloakværk, her løber overløb først ud
nogle km fra kysten, det ville på Bornholm betyde, at det kom ud i
strømmen omkring øen og ikke endte lige ved stranden, man kan ikke
bore i granit uden store omkostninger, så placeringen ved strandene er
nu naturlig nok.
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Kun ved Snogebæk ville det være svært at nå en større strøm, men så
må man jo få det op i nærheden af Nexø, for her er der jo nord for
byen ingen badestrande.
Det sjove ved, at man ikke ville tømme min septiktank var, at da så
septiktanken på Simblegårdsvej løb over ville man have betaling for at
tømme den, da man jo havde tømt den en gang i år.
Så jeg foreslog at de så tømte den på Simblegårdsvej i stedet for den
jeg jo havde betalt for, men som de ikke ville tømme, og her var svaret
så, at det kunne man ikke, for man skulle jo have ekstra kørsel fordi
man slet ikke var i området. (Bornholm var pludselig en meget stor ø)
Det endte, efter meget diskussion med, at der skulle betales for
Simblegårdsvej og at man så kunne tømme min her på Dyndegårdsvej,
og her kunne man så se, at det var chikane, for man tømte den, uden at
jeg havde slået græsset, som jo ellers var forklaringen på at man ikke
kunne tømme den til at starte med.
Sådan stod der så i tømnings rapporten:
Bornholms Kloakservice har i dag besøgt Deres ejendom for at tømme
og føre tilsyn med ejendommens septiktank.
Septiktanken er tømt og fundet i orden.

Altså ikke et ord om dårlig tilgangs forhold!

Den Bornholmske svindel
I gamle dage brugte man, langs de danske kyster det, at man slukkede for
fyret ved kysten, når man skulle få nogle skibe til at løbe på grund, så
man kunne røve dem. På Bornholm, har man udviklet det til at man lader
dem ankomme med færgen og når de så er her, så ribber man dem for det
de har.

Over for mig sender man regninger som skulle sendes til andre, man
indføre 5 kvartaler om året, og sender så både regninger til mig og min
lejere for samme kvartal. Kriminaliteten tiltog dog først, over for mig,
efter at øen havde fået kongeligt besøg.
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De første regninger jeg fik var i orden, Og man var meget mere
imødekomne, dette ændre sig drastisk. Pludselig sendte man fiktive
regninger, og det er det rene digteri.
Da jeg skrev til dem, at deres opkrævninger var i strid med forsynings
bekendtgørelsen om at levere til rimelige priser, blev der et kort
øjeblik stilhed.
Men de fortsætter, og det vil helt sikkert ikke stoppe før denne bog er
udkommet, fordi man jo allerede har bagvasket mig i en sådan grad, at
andre borgere tror, at det er mig der ikke vil betale mine regninger,
hvilket bare ikke er rigtigt. Jeg vil bare ikke betale de samme
regninger flere gange, eller betale for målere der ikke er i brug, når
loven ikke giver den mulighed.
På regningen vedrørende Simblegårdsvej, kan man se, at det er en
opgørelse, fra 2017, og jeg købte huset, med overtagelse den 1/12018, telefonisk fik jeg lovning på at det ikke betød noget, for der står
jo også at det er aconto for første kvartal.

Bemærk at den går frem til den 31/3 hele første kvartal er betalt.

128

På konto udtog kan man se at den er betalt:

Jeg acceptere ikke de 5 kvartaler om året, eller at jeg skal betale for
det som et dødsbo ikke fik betalt. Jeg har købt huse uden gæld, det står
der i mine papirer, og det gjorde jeg meget ud af, da jeg købte husene.
Men da jeg så strandede i Jylland, og man ikke var sikker på hvornår
jeg kom hjem, viste frimurene hvor omfattende deres netværk er, så
jeg fik en ordre på nogle bøger.
Jeg havde ved min foredrag i Assens solgt alle de bøger jeg havde
med, til foredragspris, så jeg havde kun de to i Frederikshavn hos
Lotte, jeg så kunne sælge, og jeg skrev så tilbage om de kunne vente
med resten til jeg kom hjem den.15/7.
Dermed fik boghandleren så tiden på, hvornår jeg kom hjem. Den
skulle de åbenbart bruge til at sætte en betalingsfrist og sende en
regning som ikke fik nogen dato på, da den var sendt efter at rykkeren
var sendt, for at overholde frister.
Men grunden til at jeg ved, at boghandleren var sammen med
Bornholms forsyning omkring dette nummer, er at de først rykker mig
for bøgerne den 21/6, da de havde misforstået hvilken måned jeg kom
hjem, dette fremgår af følgende mail korrespondance:
Svar:
21/6-2018
Vi mangler stadig 1 stk af denne til en kunde, er den på vej?
Mordet på Harald Plum
- Da Kongehuset bestilte et mord
af Martin Tidsvilde (f. 1964)
Illustr. af: Martin Tidsvilde
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webBØGER.dk
1. udgave 2018
1. oplag 2018
ISBN 978-87-93225-15-2
248 sider ill.
Svar:
21/6-2018
Jeg kan først komme med den når jeg kommer hjem, for jeg er på ferie
og har ingen bøger tilbage med på min tur.
Jeg er hjemme den 15/7 håber på at komme over Ystad noget før,
men det kan jeg ikke vide noget om nu.
Svar:
9/7-2018
Vi vil gerne bestille 5 stk. af nedenstående
Prinsen der ville være konge
af Martin Tidsvilde (f. 1964)
Illustr. af: Martin Tidsvilde
webBØGER.dk
1. udgave 2018
1. oplag 2018
ISBN 978-87-93225-17-6
36 sider ill.
Svar:
10/7-2018
Kan i vente til jeg kommer tilbage til øen den 15/7, så kan jeg komme
ned med både dem og de 2 der mangler af Mordet på Harald Plum.
Svar:
10/7-2018
Det er ok.
Svar:
18/7-2018
mangler i ikke en bog mere? i bestilte jo 5 af Mordet på Harald Plum,
og jeg kan se på den tidligere regning, at i kun fik to tilsendt, og jeg
kom jo kun med to i går!
Svar:
18/7-2018
Jeg kan ikke se vi mangler nogen. Vi har 3 stk på lager pt.
De havde altså også bøger på lager da de rykker mig for bøgerne, men
hvorfor rykker de mig så?
Det kan der jo kun være en forklaring på, man ville vide hvornår jeg
igen var på øen. Og Bornholms forsyning havde brug for den
oplysning, til at lave deres svindelnummer.
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Bornholms forsyning truer så mine lejere med at lukke for strømmen,
og de har sat en frist så jeg ikke kan afværge det, herefter får
Bornholms forsyning, så mine lejer til at betale for det kvartal som jeg
også havde betalt for, altså de laver dobbelt fakturering.
Manøvren betød jo også, at man fortalte flere på øen at jeg ikke betalte
mine regninger, hvilket jo er bagvaskelse, jeg skrev derfor til dem at
de skulle undskylde over for mine lejere og betale tilbage, samt betale
tort til mig, netop fordi det var bagvaskelse.
Samtidig bad jeg dem fortælle hvilken lov, der gjorde at de kunne tage
penge for en måler der ikke var i brug. De har stadig ikke svaret.
I virkeligheden var det nok fordi, at dødsboet ikke dækkede den
regning som der tilhørte den tidligere ejer, for hvorfor begynde en
dobbelt opkrævning når jeg ikke var hjemme?
Som man kan se betaler mine lejere for samme kvartal:

Der bliver altså betalt 2 gange målerleje for samme kvartal, denne
fremgangsmåde kunne kun lade sig gøre fordi jeg var på Sjælland, og
at man via boghandlen William Dam på Rønne torv fik oplysninger
om hvornår jeg kom hjem.

131

I en mail påstår de, at jeg har betalt indtil at lejeren flyttede ind, og
lejeren derefter har betalt, men man kan se på regningerne at der er
dobbelt dækning, begge går til 31/3, og der bliver så betalt to gange
for målerleje, som man kan se af mailen, skal der ovenikøbet betales 3
gange for første kvartal to gange af mig, og en gang af mine lejere:
vedrørende EL på Simblegårdvej der skal du betale regning 41 og
regning 42 hhv. 563,21 og 430,95. de penge har vi modtaget efter
at vi har måtte rykke for dem.
De udgør betaling af EL ind til dine lejere flytter ind og de
regninger håber jeg at det er dig der har betalt og ikke dine lejere.
Dine lejere har herefter kundeforholdet for EL med os og det har
for så vidt ikke længere noget med dig at gøre. Men du skal
naturligvis meddele os, hvis du igen ønsker at stå for betalingen
for EL, eller hvis du får andre lejere ind, selv flytter ind eller
lignende.
På vand og spildevand er det anderledes fordi der hæfter ejeren
for betaling og derfor fakturerer man som regel ejer for vand og
spildevand, men det er så fra det lokale vandværk typisk.
Når jeg ikke betaler med det samme, er det netop fordi datoen for
regninger vedrøre en periode fra før jeg ejede ejendommen, som man
også kan se på den trykte regning.
Da årsopgørelsen kom kunne man se, at man omkring vand, godt vil
regne en hel måned ad gangen, det er kun på EL siden, at man laver
disse ekstra uger, for at kunne få en måned mere i fast lejegebyr, dette
er åbenlyst svindel.
De laver også svindel på ejendommen i Aakirkeby, på ejendommen i
Aakirkeby, var det slet ikke monteret vandmåler, eller tilsluttet El, de
første regninger jeg fik der, afleverede jeg til ejendomsmægleren,
fordi der stod at det var beløb, fra før jeg overtog ejendommen.
Da man så åbenbart ikke har fået dækket regningen af boet, sender
man mig lige pludselig en regning, hvor der står at man har sendt 3
rykkere, hvilket man ikke har. Ikke til mig, men måske til boet.
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Den ser således ud:

Jeg fik en i øvrigt en mail fra ejendomsmægleren kort før, om at en
eventuel opkrævning her skulle sendes til boet, så den mail sender jeg
naturligvis til Bornholms energi.
Det burde ikke være nødvendigt, for de havde jo fået den fra
mægleren.
Ejendomsmægleren skriver således (jeg har naturligvis lige fjernet
navnet på Sælger, og nr. på min bolig, det er ikke relevant):
Hej BEOF og Tine, Advodan
Hermed aflæsning - overtagelsesdato er d. 01.04.2018.
Køber:
Martin Tidsvilde
Dyndegårdsvej
3700 Rønne
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Sælger:
Boet efter XXX XXXXX
v/ bobestyrer Rikke S. Bruun
El: 0 kWh - lukket
Vand: 00074235 m³
Se venligst også vedhæftede billeder.
Jeg formoder, at I sender slutafregning direkte til sælger.
På forhånd tak og god dag.

Jeg gør Bornholms energi opmærksom på, at der hverken kan aftages
strøm eller vand, da vandmåleren ikke er monteret, og da huset er
fyldt med stofledninger, samt mistænkelige installationer som først
skal afklares, hvilket også indebære at der skal en VVSer og en
installatør ud og lovliggøre installationerne.
Netop det at måleren ikke var monteret, fik dem til at ringe flere gange
til mig, og rykke for at den blev monteret, så det må jo betyde, at der
ikke er en lov der giver dem ret til at opkræve, når måleren ikke er
monteret.
Det får dem så også til at foreslå, at de ændre regningerne, så de
kommer til at være en kopi af de regninger som jeg lige modvilligt
havde betalt, altså igen en dobbeltkontering.
Det, at man så åbenlyst svindler, kan kun lade sig gøre, hvis man er
sikker på at man har rigets øverste myndighed bag sig, altså, enten
hvis dronningen via §3 i grundloven, har bedt embedsmænd, eller hvis
det er frimurerne, der på dronningens ordre terrorisere mig, for så vil
de jo normalt være omfattet af grundlovens §13, der siger at det er
straffrit.
Det er svindel, eller faktisk direkte tyveri af mine penge, der er nemlig
ikke noget der tyder på at jeg får mine penge tilbage, uden at klage
over dem til Energi klagenævnet, på beløbet omkring Simblegårdsvej.
Det er sådan logerne arbejder, samtidig med at de bagtaler en i stor
stil, så man må slås alene mod dem, så husk når en bliver bagtalt, er
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han, eller hun nok en af de gode, som kæmper for demokrati og
borgerindflydelse.
Her er vandregning som er betalt selvom at der slet ikke er monteret
en måler:

Kvittering for betalingen:

De nye regninger dækkede nøjagtigt det samme kvartal som jeg lige
havde betalt. Det er altså Bornholms Energis måde at prøve at få mig
til at betale for tidligere ejers manglende betalinger, man døber bare
teksten om.
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Den nye regning som de sender:

Historien får en lille ekstra dimension, da jeg så skal have monteret en
EL- tavle på ejendommen så jeg kan modtage strøm, for her siger
Bornholms energi til installatøren at der er en restance som skal
betales først, og at der ikke er aftaget strøm efter nytår 2017-18.
Jeg kan jo så fortælle installatøren, at jeg først købte huset i april
2018, og at eventuel gæld, som tidligere nævnt måtte tilfalde boet, og
først da han så ringer tilbage til Bornholms energi og fortæller dette,
kan de afstå regningen.
Men et er hvad de siger til instalatøren, noget andet er hvad de gør, for
kort tid efter modtager jeg så en såkaldt ”Flytteopgørelse”.
Jeg er dog ikke flyttet og skriver så til dem at jeg jo derfor ikke skal
betale for flytning, skal nogle gøre det, må det jo være den der flytter.
Regningen kan ses på næste side, bemærk også incasso og gebyr, her
tjener Bornholms Energi mange penge, ved at lave regninger der ikke
skal betales, indrømme det i telefonen, men så kræve dem op igen.
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Som man kan se, skal jeg både betale standard målerleje, som de nu
igen tilskriver både min lejer og mig.
Bemærk også, at man mener, at jeg har brugt 1KW, men HPFI relæet
var svejset sammen, så det var slet ikke muligt at bruge noget, før der
var sat en tavle op, så min lejere kunne bruge strøm.
Fra 31-5 og frem til der blev sat en tavle op, var det slet ikke muligt at
aftage noget strøm, så den ene KW. Er altså kun for at få en grund til
også at tage målerleje af mig, i en periode hvor der slet ikke var noget
forbrug. Altså igen dobbeltfakturering.
Her er bank kvitteringen for min lejers betaling, som man kan se er for
samme kvartal, altså nøjagtigt det samme svindel nummer som man
lavede på Simblegårdsvej:

De har stadig ikke betalt mig penge tilbage, for alle de opkrævninger,
som de ikke har haft ret til at opkræve, i stedet for så sender de den
såkaldte flytteregning til inkasso hos et advokat firma i København.
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Også i Nexø, laver de svindel, for her overtog jeg en ejendom i maj
2018, og først modtager jeg en kvartals regning for fjernvarme, som
jeg betaler, men da de så sender den næste kan jeg se at de har indført
flere betalinger, end jeg skulle betale, for der kan jo højest blive tale
om betaling fra maj til december altså 7 måneder, og det skyldes
købsaftalen. på bagsiden kan man se, at de har lagt mere til IGEN.

På forsiden af opgørelsen, står der så at den gælder fra 4/4-2018, men
der var ejendommen slet ikke tinglyst i mit navn endnu. Alt er i øvrigt
lukket helt ned, da jeg slet ikke vil have fjernvarme.
Kopi af den del af købsaftalen, bringer jeg her:
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Bemærk jeg betalte ekstra for at undgå en refusionsopgørelse, og at
det ekstra beløb svarer til to måneders ejendomskat, da jeg underskrev
den 14/3 og da min advokat så først derefter kunne begynde
tinglysningen, kan den tidligste overtagelse først blive i maj.
Når de på årsopgørelsen skriver fra 4/4-2018 når de lige går 4 dage
ind i april, og så kan de tage penge for april måned hos både sælger og
køber.
Dette er typisk for frimurer, og det tog for alvor fat, da de kongelige
havde været på øen. Det har betydet, at jeg mistede kontakten, til
nogle af de første jeg lærde at kende her ovre, de skal jo også passe
på, at de ikke også bliver jagtet, af disse regnskabssvindlere.
At det er mig de vil ramme, og at det er åbenlyst svindel bevises jo af,
at man godt på få minutter, kan indrømme fejlen over for en
installatør, men at man stadig ikke vil erkende det over for mig, og
stadig bombadere mig med fantasi regninger.
Jeg vil derfor anbefale alle bornholmere, at de tjekker deres regninger
fra Bornholms Energi en ekstra gang. (hvis i altså har ytret jer for
mere demokrati)
Måske var det med boghandlerens mail, om hvornår jeg kom hjem, også
fordi man mens, jeg var strandet på Sjælland, stjal man vand fra mig. Der
forsvandt omkring 200 m3, , og da jeg jo havde skrevet til boghandleren,
at jeg ville forsøge at komme før hjem via Ystad, har de troet, at jeg tog
Ystad ruten. Men jeg kom jo ikke hjem før tid, så jeg brugte mine
billetter til Køge ruten, og det betød, at jeg landede tidligt på øen om
morgen.
Det første jeg gør er at køre min bil ind i laden, for den var for dyr at
syne, så jeg havde købt en ny, som jeg så skulle hente ved færgen næste
dag, den var blevet transporteret som fragt.
Da jeg ankommer til gården står den ene dør til laden i øvrigt åben, og
det ser lidt underligt ud, men jeg tænker ikke nærmere over det.
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Det var jo lidt trist, kan jeg godt se nu, for senere kommer der en hvid
ladvogn, med en stor vandbeholder ude på vejen. Den kørte over til min
nabo, efter at den havde nedsat farten meget, og ved min nabo vender
den, og køre så igen meget langsomt forbi, og er lige ved at køre ind, men
stopper så og køre længere hen af vejen, hvor den igen finder et sted den
kan vende, for så igen at køre forbi, men denne gang hurtigt, der var altså
noget mystisk, og havde jeg bare været i skjul, ville den jo nok have kørt
ned for at stjæle mere vand.
Jeg havde inden jeg tog til Sjælland en længere korrespondance med
vandværket, som først skriver, at mit forbrug er sat efter sidste års
forbrug, men det kunne det jo ikke være, når gården havde været til salg i
næsten et år, så da jeg gør opmærksom på det, skriver de, at det er sat
efter tidligere brugers forbrug, så mon ikke mit vand blev kørt over til
ham?

Her er en del af korrespondancen med vandværket, fra før de
kongeliges besøg, og før svindlen:
min måler viser 491, altså har jeg brugt 1 m3 siden sidste regning!
Når det er så lavt er det fordi jeg står i baljer når jeg bader,
og vasker mit tøj i det vand der så er i dem!
Jeg plejer at have et forbrug omkring 6 m3 om året!
Jeg tror derfor ikke jeg skal betale så meget, for så ender det jo
med at jeg ikke skal betale de næste 10 år, eller skal have flere
tusinde tilbage.
SVAR:
Ingvar Olsen
8. apr. 2018 12.15
Hej Martin jeg vil gerne du, betaler denne regning, så slipper du
helt de næste 2 kvartaler, dvs. resten af året. Den faste afgift udgør
trods alt 625 kr. årlig.
Bemærk her to ting, jeg slipper for at betale mere i år, og den faste
årlige afgift er 625,- kr. jeg får så efter de kongelige besøg yderligere
regninger, jeg svarede derfor således:
Jeg har nu igen fået en vandregning på Dyndegårdsvej, selvom at
mit forventede forbrug er ca 2 til 4 kubikmeter, jeg troede vi blev
enige om at jeg ikke fik flere regninger i år! jeg har jo betalt det
hele.
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Men så modtog jeg en rykkerskrivelse, med trussel, da jeg så gik ud
og aflæste mit vand får jeg et mindre chok og her går det op for mig at
den hvide vogn med den store vandbeholder, var den der kom og stjal
mit vand. Jeg fortalte i byen at jeg havde opdaget tyveriet, og
modtager så et aflæsningsskema med følgende tekst:

Læg her mærke til at man nu har ændret sidste aflæsning til 689, og
ikke de 491 som jeg selv havde oplyst, man fik altså kolde fødder, det
viser også at de var klar over præcist hvor meget vand der blev stjålet.
At det ikke bare var mig der aflæste forkert, kan ses ved at jeg fik en
modbydelige rykker, selvom at jeg var lovet, at jeg slet ikke fik flere
regninger i år, og selvom, at der var et langt lavere forventet forbrug.
Noget man slet ikke ville acceptere. Altså før jeg fortalte i byen om
mine iagttagelser med den hvide ladvogn.
Forløbet forklarer hvorfor, at vandværket fastholder et forbrug på 88
m3, selvom jeg skriver, at jeg kun bor en person, og de har sat mig til
mere end det dobbelte af, hvad mine lejere er sat til, som jo er to
personer.
Det tyder også på, at vand tyveriet, var kordineret med frimurenes
hjælp, for man skulle jo vide hvornår jeg kom hjem, og man ville jo
ikke fra vandværkets side ændre på opgørelsen, i anden omgang.
Derfor har vandværket været vidne om at der blev taget vand i store
mængder.
Der er jo det problem, at 200m3, er meget vand som man skal bruge på
lidt over en måned, og derfor må der have været flere aftagere, der er
altså nogle på øen der ved, at man har stjålet mit vand.
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Da det ikke er normalt for bornholmere at begå kriminalitet, skrev jeg
også til Bornholms energi, at de måtte være tilflyttere, for det er jo så
åbenlyst det svindel de laver, at det nægter jeg at tro på, kommer fra
ægte bornholmere.
Forsyningsvirksomheden har kommunen som hovedaktionær, og i den
forbindelse har kommunen trukket 200 mio. ud af forsyningsselskabet,
og overført dem til et oprettet selskab der hedder EL-net som har
bygget store el-solfanger, samt er i gang med at lave alle målere
online.
Du kan bl.a. ikke købe et hus på Bornholm uden, at man har udskiftet
måleren til online måler, og netop også derfor er deres regninger over
for mig en tydelig frimurer chikane, da de jo har det rigtige forbrug.
De regninger jeg modtog, havde et formodet forbrug. For at sende mig
disse regninger, har man jo ignoreret den online måling man havde.
Det kan derfor heller ikke undre, at man når man svindler sådan stadig
i december ikke har fået en revisions påtegning på det kommunale
budget. For det er jo så tydelig svindel det man lavet, at hvis en
revisor godkender det, har han jo udleveret sig selv som værende en
del af svindlen.
Således står der stadig, den 1-12-2018 i kommunens regnskab:

Ledelsespåtegning
Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2018 godkendt at årsregnskab for 2017
for Bomholms Regionskommune overgives til revisionen.
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal
aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet
giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling
samt årets økonomiske resultat.
Bornholms Regionskommune, den 26. april 2018.
Borgmester
Kommunaldirektør
Winni Grosbøll
Peter Loft
Revisionspåtegning
Kommer senere.
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Den revisor der godkender kommunens regnskab, skal være en med
gode forbindelser til kongehuset, for ikke at komme i fængsel.
Dobbeltfaktureringerne kan ikke skjules.
Mens jeg skrev denne bog, har man fritstillet kommunaldirektør Peter
Loft, men det nytter jo ikke noget, når man fastholder sine svindel
opkrævninger, det ligger dybere end bare kommunaldirektøren, det
kommer fra nogle over ham, det er politisk, og den højeste politiske
myndighed i Danmark er RIGETS ØVERSTE MYNDIGHED! Den
med kongemagten.
Peter Loft vil bare få et andet job i staten, for han har jo bare gjort det
som kongehuset bad ham om. Og så siger grundloven, at han slet ikke
kan fyres, uden at få et andet jobtilbud til samme løn.
I det offentlige skal embedsmændene overholde §3 i grundloven og
adlyde dronningen, men de halvprivate firmaer, har dronningen så
ikke direkte magten over, det er kun via frimurer loger, at dronningen
så får magt, for frimurene gør som der bliver sagt.
Frimurene på Bornholm, kæmper ikke for øens fremtid. Bornholm er
nærmest blevet til et bandit land, men man vil stadig ikke rette sig
efter domstolene på Sjælland, så samtidig med at jeg må kæmpe med
regnskabssvindlerne på Bornholm, fortsætter man i SKAT med at true
mig.

Skats fortsatte regnskabssvindel
Man skulle tro at når skat, både tabte ved landsretten i 2006, og senere
i fogedretten i 2011, så stopper de med at forsøge at inddrive de penge
som er betalt flere gange, men nej.
Det var jo netop fordi de godt var klar over, at de skyldte mig penge,
at de ikke ville indkalde mig til fogedforretningerne inden deres
tvangssalg af min ejendom.
Jeg bliver nok nød til igen at køre en retssag, om de penge som er
betalt, og som de er dømt til at acceptere, men altså ikke vil
respektere. Det er altså skiftende embedsmænd, der laver disse numre,
og så kan det kun være noget jeg udsættes for, som følge af
grundlovens §3 der siger at dronningen bestemmer over den udøvende
magt, der er altså dronningen der er den kriminelle i disse sager.
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Jeg skriver igen til SKAT.
SKAT
19/7-2018
Postbox 49
4930 Maribo
Angående deres brev af 11/6-2018.
I forbindelse med min telefonsamtale den 18/7-2018, fik jeg af vide
at i ikke kunne se at i har skrevet et brev, men det sidder jeg jo
altså med, og i den forbindelse skal Jeg skal meddele dem, at jeg
slet ingen gæld har, samt at mine krav mod jer ikke er forældede.
Min advokat har i øvrigt heller ikke modtaget alle dommene i
sagen, bl.a. ikke dem som SKAT jo taber, og som betyder at jeg
har penge tilgode hos jer. Han har heller ikke fået de
omkostninger som Brøndby kommune er dømt til at betale.
Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at jeg som følge af at i
forsøgte at satte mit hus på tvangsauktion, selvom at i skyldte mig
penge, jo derfor har et krav som svarer til det mit hus blev solgt
for, under den pris et normalt hus koster i det område, og det er
ca. 1 mio. som jeg dermed har tabt, dette skal lægges oveni de
penge De jo er dømt til at give mig fradrag for, da alle penge var
betalt, i alt er det jo godt 300.000,- plus renter fra da De blev
dømt, og samtidig skal De jo så betale alle de penge tilbage som i
lige siden har tilbageholdt.
Jeg skal også gøre opmærksom på at flere at de påstået krav der
er på jeres liste ikke er prøvet ved domstolene, og derfor ikke kan
inddrives, før en dom, samt at flere at beløbene blev indfriet ved
salget af mit hus, da det jo var tinglyste krav.
For god ordens skyld, skal jeg lige gøre Dem opmærksom på at
det erstatningskrav, der blev fremlagt i fogedretten og som De
(SKAT i Brøndby) ikke gjorde indvendinger imod, stadig
fastholdes.
Jeg skal minde Dem om at samtlige breve i denne sag også skal
sendes til min advokat.
Med venlig hilsen

Martin Tidsvilde
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SKAT går ud i medierne, med at det er deres indrivningssystem der er
noget galt med, men problemer her er ikke systemet EFI, problemet er
jo at man ikke taster resultatet af dommene ind.
I TV serien ”En by i provinsen” kunne man i afsnit xx konstatere, at
det man indtaster i en Pcer, også er det som kommer ud, når man
anmoder om en oversigt, så selv i 70erne var man klar over at IT
løsninger ikke er sikkerheden selv.
Man vil ikke respektere dommene, og det fremgik jo af Erik Petersens
brev, på side 100, det er det som er hele grundlaget for de stadig
forkerte opgørelser.
Efter man havde forsøgt at sælge mit hus på tvang, modtager jeg
følgende opgørelser på min påstået gæld, som man godt ved jeg ikke
har.
De prøver igen at starte en retssag om de penge, der flere gange er
afsagt kendelser om ikke skyldes, og lige meget hvor mange nye
systemer skat tager i brug, vil de altså gøre det, for de indtaster ikke
alle tal, som man kan se.

Gælden skulle sidst være gennemgået i marts 2017, som det fremgår,
men min advokat og jeg fik det først i 2018.
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Selvom at de tabte sagen om manglende børnebidrag, er de stadig med, for uden dem var der jo slet ikke en
gæld.
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Pengene her vedrører underholdsbidrag, og det er der jo dom for de ikke skyldes, ovenikøbet mange
domme, den sidste i 2011
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Læg også mærke til at der ud for restgæld står 0, det er det eneste rigtige ved disse oversigter, for der er jo
ingen gæld.
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Denne side er interessant, for det ser jo ud til at være en masse indbetalinger, men man kan bare ikke se
beløbene. Og så er der her jo stadig ingen restgæld.
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Bemærk at de eneste beløb hvor man trækker fra, er finansielle ting, selvom at der i perioden har været store
indbetalinger, er disse slet ikke med.
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Denne indbetaling, som man viser, er en dom, hvor man altså skulle betale sagsomkostningerne, det kan man
se af sags nr. der er altså ikke nogle steder hvor man kan se reelle indbetalinger, eller modregninger.
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En sjov ting ved denne side, er at man lægger renter, på de penge jeg skulle betale for at få den dom, om at
menneskerettighederne ikke galte for mig, for lige præsis de penge, sagde min advokat man ikke kunne
lægge renter på. Bare det at man bliver dømt til at man ikke har nogle rettigheder, er jo sygt.

Disse sider var de første vi fik fra SKAT, men da så min advokat, og jeg skrev til dem er der var en dom de
havde overset, og at der slet ikke var en gæld til at starte med. samt at de slet ikke havde medtaget alle de
beløb, som de havde modregnet, fik SKAT travlt med at lave dokument falsk.

Denne menneskejagt, kan kun lade sig gøre, fordi de er under dronningens beskyttelse jf. §13, så vil de ikke
blive dømt, og det vil gå som da fogden løj i retten. Da der jo i SKAT har været mange omrokeringer, er det
forskellige folk der ser på sagerne, dette indikere også at det er en ordre helt oppe fra i systemet, altså fra
Rigets øverste myndighed.
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For at man lige kan se, at der burde have været betydelige
modregninger, vedlægger jeg lige kopi at SKATs brev til mig efter
opgørelsen fra 2016 skatten, de skriver:
Afgørelse om modregning:

Et beløb, du havde til gode, er brugt til at betale
din gæld helt eller delvist
Du havde 74.310,00 kr. til gode i Overskydende skat for perioden
1.januar 2016 til 31. december 2016. Der er brugt 74.310,00 kr. til
at betale din gæld (modregning).
Det er betydelige beløb de har taget, uden at modregne, selvom at de
skriver, der er foregået en modregning. vedrørende moms er det lige
så galt, jeg vil skyde på at skat i alt har taget ca.400.000,- siden 2006
dommen.
Det er jeg heller ikke fik det fradrag for indbetalingerne, som jeg
skulle, var også ca. 300.000,- i mistet fradrag, så det er mange penge
som SKAT skylder mig.
Penge de har taget helt uden at jeg blev gældfri, og det var også derfor
jeg blev dømt som far, det handler kun om at systemet kan komme i
gang med svindel mod en.
For Danmark er hverken et retssamfund, eller et demokrati, Danmark
er ENEVÆLDE.
Her er en enkelt moms ”modregning”
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De begynder som sagt, på at lave fusk, så her de nye lister, uden
samme tekst, og med nye datoer for gæld.
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Bemærk at selvom at al ejendomsskatten blev betalt, for at undgå
tvangsauktionen, er den stadig på som en gæld.
Indbetalingerne findes stadig ikke på deres oversigter.
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Gældsstyrelsen, havde skrevet tidligere, at de ville sende kravet til
kammeradvokaten, fordi man ikke kunne indrive pengene uden en dom,
hvilket jo skyldes, at der slet ikke er nogen gæld. Deres krav er kun opstået
som følge af, at de ikke vil rette sig efter domstolene.
Svar pa din henvendelse af 31. oktober 2018
Gældsstyrelsen kvitterer hermed for modtagelse af din henvendelse,
dateret 31. oktober 2018.
·
Gældsstyrelsen må igen henvise til sin besvarelse af 5. november
2018 samt Gældsstyrelsens afgørelse om fordringens
retskraftighed af 16. april 2018. En afgørelse som fastholdes.
Klagefristen på 3 måneder er overskredet.
Såfremt du mener at måtte have et krav mod det offentlige, må du
anlægge en sag gennem det civile domstolssystem.
Venlig hilsen
Bruno Andersen
Jeg svarer derfor:

De skriver at klagefristen er overskredet, det er jeg absolut ikke
enige i, de er siden afgørelsen blevet bombaderet med
henvendelser fra både min advokat og jeg, hvor vi gør
opmærksom på deres fejl.
De henviser jo ovenikøbet til et par af brevene!
Derudover kan det jo ikke være en fast afgørelse, når de selv ved
brev af 20/11 ændre på den!
Og så er jeg ikke enig om at jeg skal sagsøge dem, fordi de ikke vil
overholde domstolsafgørelser, så vil det jo bare fortsætte i
yderligere 23år. Jeg er ved at skrive en bog, hvor deres svindel vil
blive dokumenteret.
De har jo også tidligere skrevet til mig, at sagen var sendt til
kammeradvokaten, så jeg forventer jo at han i det mindste beder
dem om at i skal rette jer efter domstolene.
De har værsgo at rette dem efter domstolene, og derfor skal de
også betale mig mine penge tilbage, og sørge for at jeg kan få et
hus tilbage i det område som de ved deres terror mod mig, har
fået mig forvist fra.
Alle mine krav som også blev godkendt da de tabte i fogedsagen i
2011 fastholdes!
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Min Advokat ligger inde med et brev i denne sag, hvor de skriver at
der ikke er nogen frist, så de ved godt at de har et STORT problem,
siden at de nu vil forsøge at gøre deres krav gældende.
SKAT er jo embedsmænd ansat efter grundloven §3, så alle de ting jeg
udsættes for skyldes dronningen.
Når dronningen i sin nytårstale siger, at vi skal være gode ved
hinanden, virker det lidt som tomme ord, når hun samtidig selv som
statens overhovede, og den med magten over SKAT, med fuldt
overlæg knuser folks liv, hun er tydeligvis en meget syg person. Hun
er psykopatisk skizofren, og burde aldrig have haft magten.

Man vil stoppe mine bøger
Når SKAT ville have mit hus på tvang, var der to grunde. Den ene var
at jeg jo havde startet et politisk parti der fik flere og flere stemmer,
hvilket gjorde, at man ikke kunne tælle stemmerne op i Brøndby før
dagen efter valget. (Man ville ikke have mig valgt, så hellere lave
valgsvindel)
Da jeg sad i byrådet overholdte jeg mine valgløfter, og det er åbenbart
ikke meningen, at politikerne skal det. Vi taler altså om en politisk
forfølgelse.
Den anden grund var, at man ville stoppe mine skriverier, altså
forhindre mig i at udgive mine bøger selv, dette blev dog nemmere da
jeg fik penge ud af salget, hvilket jo ikke var meningen.
At man har lidt problemer med de bøger jeg skriver, kunne man også
se på forløbet omkring udgivelsen af min bog om Rostock myten hvor
jeg opdagede at vi aldrig blev besat af tyskerne, men at det var som
det blev udtrykt i kommissionens rapport, en venlig overenskomst,
der gjorde, at tyskerne den 9 april 1940 krydsede vores grænse.
Jeg opdagede via politikernes dagbøger, at mange af disse
forhandlinger skete i statsrådet, og straks blev jeg truet på Facebook.
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Det var en der skrev, at det var spild af tid at jeg skrev videre på mine
bøger, for det skulle DE nok stoppe, og med DE mente han frimurene.
Det blev ikke bedre da min bog om påskekrisen var under
udarbejdelse, her opdagede jeg hvad der var årsagen til at Zahle blev
fyret, og fandt ud af, at Harald Plum blev myrdet, så den bog ville
man også meget gerne stoppe. Påskekrisen har i øvrigt været udlånt
lige siden den udkom nu, konstant og det er i et helt år.
Det var mens jeg skrev på bogen om Påskekrisen, at man fra DONGs
side sendte mig yderligere en kvartals regning. Hvilket jeg naturligvis
ikke ville betale, så derfor tog de min strøm.
Sådan snød DONG.
Da jeg nægter lukker de for strømmen, for som de sagde hvis jeg ikke
betalte ville jeg skylde dem penge. Kort tid efter modtager jeg så en
el-regning ikke på 1100,- men på 360,84, men bemærk lige at årsagen
til at jeg skulle betale pengene var på grund af et beløb de kaldte for
andre betalinger, og kikker man nærmere på hvad dette beløb skyldes i
de opgørelser de vedlagde, bliver man for alvor rasende.

I virkeligheden var det altså DONG der skyldte mig penge da de
lukkede for strømmen, den eneste grund til at det ender med en lille
regning er at de vil have penge for lukke og lukke for strømmen.
Det fremgår af den endelige opgørelse, at de skyldte mig 172,69 kr.
DONG havde også den frækhed at melde mig til RKI fordi jeg ikke
ville betale deres gebyrer og endnu en regning de så sendte bagefter
for at de skulle genåbne strømmen.
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Den form for forretningsmetoder fortjener at de ender med nul kunder.
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På den baggrund valgte jeg at leve uden strøm, og det betyder, at jeg
laver min varme mad på grill, og ellers bare spiser rugbrød. Det betød
så også at jeg blev en mester i at tænde og varmestyre en grill, så det
er jeg også ved at skrive en bog om.
Jeg mistede også på den konto det jeg havde i min fryser, det var mad
for ca. 800,- kr. og i dag har jeg så en helt anden form for
planlægning, da jeg jo ikke kan købe ind og fryse ned men må nøjes
med at grille og spise til nøds dagen efter.
Frimurene er ikke en velgørenheds forening, det er det nærmeste man
kommer terror. I nogle af mine bøger har jeg bevist, at de kan myrde
uden at blive straffet, så skal Danmark være demokrati, må vi have
dem helt fjernet.
De kan ikke stoppe mine bøger, ved at slukke for strømmen, for
batteriet er opfundet, så jeg kan skrive på min bærbare, og jeg udgiver
også selv.
Det blev ikke bedre da jeg så måtte flytte til Bornholm, her lavede
man næsten det samme trick.
Nye strømafbrydelser for at stoppe denne bog
Ligesom med DONG der opdigtede regninger, som jeg skulle betale.
Begyndte Bornholms energi at opdigte regninger, som var total syge.
Bornholms energi forsøgte om de kunne standse bogen, ved at tage
min strøm, men jeg har siden at man tog min strøm i Brøndby, da jeg
arbejdede på bogen om Påskekrisen, ikke et behov for strøm, da alt det
som er vigtigt for mig køre på batteri, og kan oplades i bilen.
Det var kun de to ejendomme som jeg ikke har lejet ud, man ville gøre
det på, det er også et frimurer trick, at man ikke rammer for mange på
den måde. Så er der jo flere der kan gå rundt og fortælle om svindlen,
og så vil det være nemmere for folk at forstå, hvad der foregår.
Man regner åbenbart ikke med at jeg kan offentliggøre alt det
væsentlige, hvis man tager min strøm, og dette viser, at man er bange
for udgivelsen af denne bog.
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Jeg skrev til Jytte M Jensen, der var afsenderen af lukkevarslet, at jeg
ville have sagen for fogedretten, så jeg kunne fremlægge mine
kvitteringer, og fik det svar at hun lige var taget på ferie.
Lige inden havde hun skrevet tilbage, at de alligevel ikke har tænkt sig
at lade sagen behandle ved retten, eller, at det med fogedretten er min
egen sag. Det fremgår jo ellers af lukkevarslet, at de vil bruge fogdens
hjælp.
Men det var jo ikke meningen, at jeg kunne få lov til at dokumentere,
deres svindel, for de ved jo godt de snyder. Det viser lidt om hvor
kriminelle frimurene er, og hvordan de arbejder.
Bemærk at det ikke er manglende aconto beløb, der står på lukke
varslet, for jeg har betalt mere end jeg skulle allerede, så nu skriver de,
at jeg skal betale et depositum.
At der ikke manglede betaling på Dyndegårdsvej, fremgår også af
mail, hvor de foreslår at sætte forbruget til nul, sendt kun 1,5 måned
før strømafbrydelsen:
På Dyndegårdsvej skal du betale abonnement for at have måleren
siddende med strøm på, ellers skal måleren nedtages. Men her kan
jeg se at vi ikke har rettet det anslåede forbrug til 0 som vi havde
lovet dig, det vil jeg gerne beklage. Det ser ud til at vi har sendt
regninger og rykkere derud med posten, det skal du se bort fra hvis
du tømmer postkassen en dag. Ville det være ok hvis vi retter til 0 og
sender regninger til dig via mail i stedet?
Det er med andre ord, uretmæssigt at det har lukket for strømmen, og
deres adfærd ligner slet ikke en adfærd fra et forsyningsselskab, men
mere en adfærd fra en terror organisation. Hvilket det jo også er, da
det er frimurer arbejde.
Da de selv skriver på lukkevarslet, at de med fogdens hjælp, vil
trænge ind, henvender jeg mig derfor selv til fogedretten, og beder
dem se på sagen, men da de ser dokumentationen for
regnskabssvindelen, afsiger de følgende kendelse:
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Man har altså slet ikke et juridisk krav på strøm, selvom man har
betalt for den, og selve regnskabssvindlen vil de åbenbart ikke tage
stilling til, og det er jo fordi det er Bornholms kommune der ejer
energiselskabet, og at jagten på mig, kommer fra rigets øverste
myndighed.
Jeg skriver derfor til retten:
Retten på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne
Angående deres kendelse af 7/12-2018.
Jeg kan konstatere at de ikke mener at købeloven gælder!
Jeg har fremlagt dokumentation for dobbeltkonteringer,
regnskabssvindel og udstedelser af regninger om flytning, selvom
at jeg slet ikke er flyttet, og alligevel vurdere de altså ikke der er
noget galt!
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Det de har fået forelagt svare til at jeg har købt et fjernsyn og
betalt mere end det kostede, men så alligevel ikke får det leveret,
jeg kan simpelthen ikke tro at man som domstol, kan læse loven
således at regnskabssvindel er tilladt.
Jeg mener de bør revurdere deres opfattelse af sagen.
Først modtager jeg en ny afvisning, men så finder de på noget ”Smart”
de skriver til mig:
Fogedretten bekræfter hermed modtagelsen af dit brev af 27.
december 2018, hvori du beder fogedretten revurdere sagen.
Fogedretten kan ikke ændre på den trufne afgørelse, men
kendelsen kan påkæres til landsretten inden for 4 uger efter
kendelsens afsigelse. Det koster 400 kr. i kæreafgift. Kæreafgiften
tilbagebetales, såfremt landsretten omgør fogedrettens afgørelse.
Dit brev er indleveret til fogedretten inden for kærefristen på 4
uger, men det fremgår ikke klart, om brevet skal forstås som et
kæreskrift.
Såfremt dit brev skal forstås som et kæreskrift, bedes du inden
den 23. januar 2019 indbetale 400 kr. i kæreafgift, hvorefter sagen
vil blive sendt til landsretten. Fogedretten foretager sig ikke
yderligere, hvis ikke vi hører fra dig inden fristen.
Det skal bemærkes, at der i fogedrettens afvisning ikke er taget
stilling til det materielle i sagen, herunder hvorvidt købeloven
finder anvendelse. Sagen er afvist af fogedretten, idet et krav om
genåbning af elforsyning ikke kan danne grundlag for en
umiddelbar fogedforretning.
Bemærk at de indrømmer at de slet ikke har taget stilling til de
indsendte materiale, dette er jo et alvorligt retsligt problem. Både
kendelsen og denne skrivelse er underskrevet Christian Back Esdorf.
Der er bare et stort problem i hans ”vennelige” tilkendegivelse.
Reglen for at indbringe en sådan sag for landsretten, er at
procesbevillingsnævnet skal give tilladelse, for ellers vil man
automatisk tabe sagen, på juridisk fodfejl. Havde jeg fulgt hans råd,
skulle jeg også betale sagsomkostningerne.
Domstolens arbejder altså på, at hjælpe Bornholms Energi med at
lænse min bankkonto, og det er jo fordi domstolene er styret via
justitsministeriet.
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Fremgangsmåden beviser, at det er kongehuset, jeg kæmper imod. For
det er den med kongemagten, der bestemmer over justitsministeren.
En lille sjov detalje, når man skal klage over behandlingen fra
Bornholms Energi, kan man så se på Ankenævnets hjemmeside,
følgende tekst:
Civilretligt krav
Din klage kan kun behandles, hvis du har et civilretligt krav mod
dit energiselskab, typisk et krav, der kan opgøres til et
pengebeløb. Klager over dårlig service, opførsel, markedsføring
osv. kan ikke behandles af ankenævnet. Du kan desuden ikke få
godtgørelse for porto eller det tidsforbrug, som du måtte have i
forbindelse med klagen.
Man har altså mange der klager over noget der minder om terror fra
energiselskaberne, så systemet er indrettet, således at man kan bruge
energiselskaberne til at terrorisere folk helt bevidst.
Der forsvandt regninger fra mig, når de var betalt, jeg kunne ikke se
ideen i at stjæle mine regninger i starten, men da jeg skulle klage til
energiklagenævnet, opdagede jeg grunden. For man skal oplyse
regnings nr. og periode, det kan man jo ikke når man kun har
bankudskrifter. Vi taler altså om organiseret kriminalitet.
De er både forsvundet fra bilen, hvor den ene lås er blevet lidt løs,
noget min ene lejer også opdagede, og fra huset, hvor vinduet stod
åbent da jeg kom hjem.
Men har lavet dobbelt bogføring, og ved at lukke for strømmen
selvom at jeg har penge tilgode hos dem, forhindre de mig i at få
ejendommen i Nexø hurtig klar til udlejning, hvilket kan gøre at jeg
ender med et økonomisk krav.
Angrebene på mig stopper ikke ved at man dobbeltopkræver, og stjæler.
For Bornholms kommune forsøger, at få mine lejere til at flytte ud af
mine huse, eller forhindre dem i at skaffe indskud, selvom at de er
berettiget til det.
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Omkring det manglende indskud, mener kommunen, at de ikke skal give
det, fordi lejeren er flyttet ind, men inden han flyttede ind, blev jeg truede
af kommunen, om at der var bopælspligt, og at jeg derfor inden 6 uger
skulle have en lejer, her er mailen:
Din lejer af boligen Rønnevej, Aakirkeby har ikke tilmeldt sig
folkeregisteret på boligens adresse, hverken pr. den 15. ds.
eller i øvrigt.

Opmærksomheden henledes venligst på
boligreguleringslovens § 48 om din pligt til efter 6 uger at
anmelde, hvis boligen fortsat er ledig.
Din tilbagemelding imødeses.
Deres fremfærd er direkte svinsk, når de godt ved at man ikke kan få
indskud, hvis lejeren er flyttet ind, og de var klar over, at der stadig var
stofledninger, ingen EL eller vand, da de sender mailen.
Denne sag ender dog med at de lægger ud for indskudet, men bare det at
det ikke gik automatisk, og at de forsøgte, at forhindre mig i at udleje på
de almindelige kontrakt vilkår, når de jo gør det over for andre, er et stort
problem.

Man vil nemlig heller ikke godkende, at jeg lejer min gård ud for en
periode af 2 år, man vil have at kontrakten bliver længere, og det vil så
betyde at en lejer vil kunne blive boende så længe de vil, for grænsen
for at man selv kan flytte tilbage er to års udlejning, og den regel
kender de jo godt.
Da min advokat fik det af vide, sagde han at det jo mindede om en
forfølgelse. Og ja det har det jo været i over 23 år. Nu med
Bornholmermafiaen som forbryderne. Og som jeg ser det vil det ikke
stoppe, uden at vi ændre vores samfund til demokrati.

De hemmelige domstole
I Danmark har vi hemmelige domstole er der ikke mange der ved,
men jeg syndes lige jeg også vil vise det. For man bruger alle midler
til at chikanere mig, med henblik på at undgå et demokratisk samfund.
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Der er flere niveauer, af svindel ved det administrative system, og jeg
har prøvet dem begge. Den ene er at man uden at behandle sagen ved
domstolene, bliver idømt en bøde, uden en lovlig grund, samt uden, at
jeg kan få sagen for en domstol, selvom at jeg anmoder om det.
Det skete da jeg i Glostrup fik en bøde for at parkere på cykelstien
med min bil, det var det de skrev på bøden, men jeg stod ikke på
cykelstien, jeg stod på den brostenskant der var mellem vejen og
cykelstien, og det må man netop godt. Det høre med til historien, at
man fjernede den kant, da jeg klagede over bøden, så de må jo have
ment at jeg havde ret.
Den anden sag handler om en fartbøde, hvor politiet havde stillet en
fotovogn op mellem to skilte et med 50km by kørsel, og så et med 70
på hovedvej, da jeg havde passerede skiltet med 50, og kunne se
skiltet med 70 satte jeg farten op, og fik så en bøde på at jeg havde
kørt 53 km, dette skyldes kun, at jeg har en tung vogn med en lille
motor, for ellers ville farten jo havde været højere. Da jeg fik bøden
klagede jeg til politiet over den, men fik ikke noget svar, så det
ventede jeg naturligvis på, men så fik jeg i stedet et brev fra domstolen
om at jeg var dømt, og at jeg kunne klage inden, 14 dage. Der var så
bare det problem at jeg fik brevet 18 dage efter dommen, jeg skrev så
at jeg ikke var blevet tilsagt, og at det ikke kunne være rigtigt at man
ikke kan få lov til at forsvarer sig, ved domstolene, og her er deres
svar:
Udskrift

af ret sbogen

Den 17. ok1ober 201 6 blev retten sat af retsassessor Birgitte
Hol m-Hansen.
Retsmødet var offentligt.
Rettens nr. 15-8645/2016
Politiets n r. 0700-81271 -00430·16
Anklagemyndigheden
mod
Erik Martin Tidsvi1de
Ingen var mødt.
Retten har den 17. august 201 6. der er uddybet ved brev af
13. S e ptember. modtage t skriftlig an m odning fra domfældte om
genoptagelse af sagen.
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Ovennævnte korrespondan ce indeholdt yderlige re spørgsmål, der er
besvare t
ved rettens brev af 7. sept ember 2016.
An k lagem yndigheden har i et brev af 30.september 201 6 udta lt
sig i mod gen opt agel se.
Retten afsagde kendelse
Retten har den 28.juli 2016 afsagt dom i med før af
retsplejelovens
§ 897.s1k. I .nr. 3. Jf: § 896 a.
Dom men er sendt til dom fældte pr. post.
Domfældte har anført , at h an aldrig er bl evet ind ka ldt til et
retsmøde, at sagen ikke er forkyndt for ham og at han har
protesteret den 8. februar 2016 overfor pol itiet hvilken protest
ikke er blevet besvaret af politiet.
Retten har i brev af 7. september 2016 bed t domfældte begrunde
hvorfor anmodningen om genoptagelse ikke er fremkommet inden
for genoptagelsesfristen.
Anklagemyndigheden har anført, at domfældes protest er
besvaret ved brev af 1. juni 2016, hvilken er sendt til
domfældtes e-box. Det fremgår af besvarelsen, at domfældte,
såfremt han ikke er enig i bøden, senest 30 dage efter den 1.
juni 2016 skal anmode om et retsmøde. Domfældte har ikke
meddelt politiet, at han ønsker at blive indkaldt til et
retsmøde.
Efter retsplejelovens §987, stk.2, jf. stk.1,2 punktum, jf.§
904, stk.1, jf. stk. 3, skal anmodningen om genoptagelse
fremsættes inden 14 dage efter dommens afsigelse.
Idet dommen er sendt med almindelig post finder retten at
anmodningen om genoptagelse er fremsendt rettidigt.
Retten finder ikke, at domfældte, som anført i brev af 1. juni
2016 har anmodet om et retsmøde inden fristen og domfældte har
ikke godtgjort at have været forhindret i at anmode om et
retsmøde på grund af omstændigheder, som ikke kan påregnes
ham.
Betingelserne for genoptagelse er herefter ikke opfyldt, jf.
retsplejelovens §987, stk.2.
Derfor bestemmes:
Sagen genoptages ikke.
Birgitte Holm-Hansen
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Igen en kendelse uden at jeg fik ordet, og man mener altså at politiet,
godt kan skrive til en E-box jeg ikke har, og dermed undgå at jeg
møder op. I Danmark har vi altså hemmelige domstole.
Jeg er jo personligt fritaget for E-box, netop fordi man i det offentlige
svindler så meget mod mig, så vil jeg da ikke også finde mig i
elektronisk terror, det offentlige kan jo let fjerne dokumenter i boxen,
når det viser sig, at de får problemer, med det de har skrevet.
Man kan også fuske ved at lade andre se ting, som ikke reger dem, og
hvor der stadig ikke er en afgørelse, som fx min påstået skattegæld,
som jeg nu viser, fordi jeg jo har flere domme der viser at den ikke er
der. Men før jeg fik dem, ville det da ikke have gavnet mig politisk, at
nogen påstod at jeg havde gæld.
Det er også derfor denne bog er nødvendig, for jeg vil da heller ikke
acceptere, at man bagtaler mig på Bornholm, bare fordi dronningen
har et problem, som hun vil have sine kriminelle ”Riddere” til at løse.
Netop det, at jeg er fritaget for E-box som person, gør det jo lidt
uforståeligt at jeg så skal søge igen om fritagelse for mit firma, der jo
er et enkeltmandsfirma, og derfor jo burde have de samme betingelser,
som jeg som privat person har.
Efter at man tydeligvis ulovligt fik mig dømt hemmeligt, da man skrev
til en E-box jeg ikke havde mulighed for at læse, i sagen om
hastighedsoverskridelse. Har man fra erhvervsstyrelsen valgt, at
firmaer skal søge fritagelse selvstændigt, også selvom at man er et
enkeltmandsfirma, og man som ejer er fritaget.
Det betød at jeg da jeg får det af vide, blev nød til at søge, og selvom
at jeg så levede op til kravene om fritagelse, da jeg jo nu slet ikke har
strøm, fik jeg afslag, af Ditte Dideriksen, som man kan se her:
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Så systemet bryder deres egne regler, for at få mine skriverier stoppet,
men så længe de laver forbrydelser, vil jeg naturligvis skrive om dem.
Man bør ikke kunne stoppe sandhed med løgn, heller ikke selvom at
man så finder på nye løgne i en uendelighed.
Det var pga. den tidligere oplevelse, hvor domstolen valgte at
tilsidesætte retsplejeloven, at jeg måtte reagere hurtigt overfor det
problem at mit firma ikke kunne blive fritaget, mens jeg selv
personligt var blevet det.
Min advokat mener at de nu igen er ved at lave nogle ulovligheder bag
min ryg, men da det er i strid med både grundloven og EU charter, har
min advokat skrevet således til dem.

Men samtidig med at vi kæmpede for at man ikke skulle forsøge at
lave numre. Kom jeg i tanke om at det nok var en god ide at skrive til
skatteministeren, og gøre opmærksom på, de problemer der kunne
opstå, hvis man skrev til en E-box som jeg slet ikke selv har adgang
til.
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Mailen kom til at se således ud:
Vedrørende Matireklame. C/o Martin Tidsvilde
Som det er Dem bekendt har jeg ingen E-box, da jeg aldrig har
oprettet nogen, og er fritaget personligt.
Skulle De alligevel ved en fejl være kommet til at skrive til min
ikke-eksisterende E-box, går jeg ud fra, at De er klar over at deres
skrivelser til E-box savner retsvirkning.
For god ordens skyld beder jeg Dem dog at sende mig kopi af de
skrivelser, som de eller andre myndigheder måtte have sendt til
mig til E-box.
Hvis De ikke har mulighed for det på papir, begære jeg hermed
om aktindsigt på papir på alt det materiale der Dem bekendt
måtte være sendt til E-box i mit navn.
Som det sikkert er Dem bekendt, har jeg en forvaltningsretlig
adgang til mit aktindsigtsmateriale på et læseligt medium.
Med venlig hilsen
Martin Tidsvilde
Mine sager handler i virkeligheden om at jeg kæmper for demokrati,
og at vi lige nu har enevælde. Det virker derfor lidt underligt at jeg må
kæmpe så alene. Det er pga. den manglende kamp for demokrati, at vi
har fået mere overvågning
Mine skattesager viser, at det ikke er nok med domstolsafgørelser, hvis
man vil håndhæve menneskerettighederne. Man bliver nød til at fjerne
den regel i grundloven der gør de handlinger som dronningen har
beordret straffri. Alle skal kunne straffes, hvis man vil have et lovligt
samfund.

Jeg har jo netop forsøgt, at stoppe forbrydelserne via domstolssystemet, i hele mit voksne liv. Men når kongehuset og frimurene ikke
selv vil overholde deres egen lovgivning, og deres angreb bliver mere
og mere åbenlyse psykopatiske, så er der ikke nogle forhandlingsmuligheder overhoved.
Det sidste nye de har lavet, er en domstolsportal, hvor man ikke kan se
sin egen sag, når man ikke har NEM-ID, så lige nu køre man en
tåbelig sag, uden at jeg kan forsvare mig.
Det var da man tog min strøm på Kirkeskellet, der overtog Eniig
Energi nettet efter DONG, men kun nettet, ikke selve forsyningen.
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Så efter at DONG havde fjernet hovedsikringerne ude ved vejen, så
jeg slet ikke var koblet til nettet, ville Eniig Energi have penge af mig
for det net jeg slet ikke var koblet på.
De mente at jeg havde lavet en aftale med dem om at være kunde hos
dem den 31/3-2016, fordi jeg ikke skrev til dem at jeg ikke ville være
det. De påstod at jeg var blevet overleveret som kunde til dem fra
DONG, der selv havde afsluttet kundeforholdet med mig den 11/22016.(som man kan se på de regninger jeg har lagt ind)
Jeg var altså slet ikke kunde hos DONG, da de gav mig videre til
Eniig Energi UDEN mit kendskab, noget man heller ikke kan, for man
skal jo selv tilmelde sig en leverandør, hvis man vil have noget
leveret, og det ville jeg jo ikke.
Eniig Energis anbringer er følgende:
1. De henviser til en bekendtgørelse BEK nr 1233 af 06/11/2015.
2. Jeg skulle ikke have afvist dem som netforsyningsvirksomhed, da
de sender mig et brev om at jeg nu er kunde hos dem. (men det brev
var ikke sendt anbefalet, og jeg har aldrig set det, for jeg sloges med
postvæsnet om hvor min postkasse skulle stå, og gik dermed glip af
mange breve)
3. at de har et ”målepunkt” på ejendommen, men at det er brudt.
Et målepunkt, er der hvor min elforbindelse, går ud til deres net, når
det er brudt, er der slet ikke nogen fysisk kontakt til deres net. Så
dermed indrømmer de at jeg ikke fysisk kunne være kunde.
Som følge af deres anbringender, bliver jeg nød til at fremføre
følgende synspunkter:

BEK nr 1233 af 06/11/2015 Bekendtgørelsen, kan ikke bruges fordi:
§1 Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser finder ikke anvendelse i
forhold til forbrugere, i det omfang anden lovgivning måtte give
forbrugeren en bedre retsstilling.
(Jeg fik slet ikke leveret strøm, for jeg havde egne stand-alone
solfanger anlæg. Altså selvforsynet. Derudover gælder den
pågældende bekendtgørelse kun for Elhandelsvirksomheder, altså når
man handler med EL, Eniig Energi handler IKKE med EL, Eniig Energi er
kun net-operatør, som net-operatør kan man kun tage penge for
trafikken, eller den fysiske mulighed for at bruge strøm, og ingen af
delene har været tilstede her, for der er ikke brugt strøm, og
målepunktet er brudt. Så der er ingen fysisk forbindelse.
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Dette betyder at bekendtgørelsen ikke kan bruges i denne sag)
Eniig Energi indrømmer selv at målepunktet var afbrudt, dermed
erkender de at jeg ikke havde fysisk kontakt til deres net. (jeg kan
derfor ikke være kunde, det kræver fysisk forbindelse)
(et målepunkt er der hvor deres kabel skiller, så man kan måle
forskellen på den strøm som går ind til en specifik bruger, og den
strøm som går videre til alle de andre, når dette punkt er brudt er det
ikke muligt at aftage strøm, og så gælder bekendtgørelsen ikke, den
omhandler kun hvis man skal have leveret strøm, og det skulle jeg
ikke)
Også i §22 som Eniig Energi selv henviser til, fremgår det at det kun
gælder når man modtager elektricitet.
§22 Stk. 2. For aftaleforhold, som er indgået den 1. maj 2013 eller
senere mellem en virksomhed, som fortsat har bevilling til
forsyningspligtig virksomhed og en forbruger, som modtager
elektricitet på grundlag af virksomhedens forsyningspligt, skal
virksomheden fremsende kontrakten, jf. § 2, stk. 1, skriftligt til
forbrugeren senest 10 arbejdsdage efter, virksomheden har fået
meddelelse om, at den har overtaget leveringen. Kontrakten er gyldig
uden forbrugerens udtrykkelige accept.
(bekendtgørelsen gælder altså kun hvis man modtager elektricitet,
hvilket jeg ikke har gjort)
Eniig Energis bilag 6 viser, at de selv har brudt den såkaldte aftale den
16/2-2017, jeg flyttede først fra ejendommen den 1/1-2018. Da deres
sidste krav er fra den 16/2-2017, erkender de også, at den såkaldte
aftale alligevel ikke var indgået, eller at den ikke tjente noget formål,
når man er en ”forbruger”, som ikke har en aftale med et
Elhandelsfirma der kan levere EL, samt at bekendtgørelsen også derfor
ikke kan bruges.
Mine regninger fra DONG viser at jeg slet ikke var EL kunde, da Eniig
Energi overtager elnettet fra DONG, det er derfor utænkeligt at jeg
skulle være ”kunde” når jeg ikke har aftale med et Elhandelsfirma.
Eniig Energi påstår, at der er en aftale, fordi de har sendt et brev, men
jeg ser først aftalen nu, har aftalen været sendt anbefalet? (man kan
ikke indgå aftaler med sig selv, når jeg ikke selv positivt indgår aftale,
er der ikke nogen aftale)
Jeg havde store problemer med postvæsnet, da min postkasse ikke
stod helt ud til vejen, så jeg fik ikke altid almindeligt post. (jeg havde
en telefon samtale i 2017 med en fra Eniig Energi, og det ser ud til at
deres krav om aftale bortfaldt efter denne samtale, dermed erkender
de, at de ikke har krav)
Samtidig beder jeg om at man forholder sig til EU reglerne på området:
Hvis Eniig Energi ikke kan godkende, at også EU reglerne giver mig
fuldt medhold, skal spørgsmålet forelægges præjudicielt for EUdomstolen.
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Eftersom retten på Bornholms afgørelse til sin tid ikke uden særlig
tilladelse kan appeleres, er præjudicielt forelæggelse efter EU
traktaterne obligatorisk.
Mine regninger fra DONG viser at jeg slet ikke var EL kunde, da Eniig
Energi overtager elnettet fra DONG, det er derfor utænkeligt at jeg
skulle være ”kunde” når jeg ikke skal modtage strøm.

Som man kan se på bekendtgørelsen, skal man bruge strøm, for at man
kan udstede en regning, og det kan være grunden til at Bornholms
Energi sætter en KW på mig, midt i et kvartal, for så også at kunne
kræve penge for målerleje hos to parter i samme kvartal.
Sommerhus ejere på Bornholm bør derfor gå sammen i et søgsmål
mod Bornholms Energi, hvis de får regninger når måleren ikke er i
brug, for det ser det jo ud til at man ikke kan.
Retsagen køres via systemets ny oprettet domstolsportal, altså på en
sådan måde at jeg ikke selv kan se hvad der ligger i sagen, for man
gennemføre alt elektronisk, og både min normale advokat og jeg er
fritaget for alt elektronisk.
Man kunne godt tro at de har indført disse regler, for at forhindre ham
i at forsvarer mig, for han er blevet kritiseret af systemet fordi han har
været for god, og de har ville tage hans bestilling. (og ved at udelukke
ham fra at kunne deltage i retssagerne, som jo nu skal være
elektroniske, har de i princippet nedlagt hans virksomhed)
Indførslen af domstolsportalen, er i øvrigt i strid med grundlovens
§56, som siger:
§ 65 Stk. 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i
videst muligt omfang.
Der står ikke, at man kan gennemføre retssager elektronisk, uden at
borgerne kan deltage i deres egne sager. Derimod står der at det skal
være offentligt. Altså, at også andre skal kunne følge med i en sag.
Her er udskrift af mail, jeg så modtager og svarer på:
Du er registreret som sagsdeltager i en civil retssag med sagsnr.
BS-2754/2019-BOR. Dit evt. ref.nr. er .
NYT: Der er nyt i sagen
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Bemærk: nyt i sagen kan også skyldes en fristoverskridelse.
Der er inden for de seneste 24 timer sket nyt i sagen. Sagen
behandles digitalt på minretssag.dk.
Det er vigtigt, at du logger på minretssag.dk med NemID og
holder dig orienteret om sagen.
Nyt i sagen vil ofte kunne ses under seneste aktiviteter på sagens
forside og under fanerne "Dokumenter og meddelelser",
"Retsmøder" og "Frister". Under fanen "Dokumenter og
meddelelser" kan du finde eventuelle indkaldelser til retsmøder,
hvor der kan være vigtige oplysninger.
Hvorfor indeholder mailen fra domstolenes sagsportal
minretssag.dk ikke et link til min sag?
Af sikkerhedsmæssige årsager indeholder denne mail ikke et
direkte link til din sag, fordi direkte links kan misbruges i falske
mails.
Med venlig hilsen
Danmarks Domstole
NB. Dette er en automatisk genereret mail, som ikke kan besvares.
Svar:
Jeg kan ikke logge på! for jeg har ikke NEM-ID jeg klager til
Folketingets ombudsmand, hvis i afgør sager uden at jeg kan
forsvarer mig!
Jeg skal have sendt dokumenter ud til min normale postkasse.
(man kan så ikke klage over domstolene til folketingets ombudsmand,
så sagen bliver et EU spørgsmål)
Jeg modtog mange af disse mails, helt uden at jeg havde mulighed for
at se hvad der foregik, og dermed forsvarer mig. Til sidst sender de så
denne kendelse: (næste side)
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RETTEN PÅ BORNHOLM
RETSBOG
Den 1, februar 2019 holdt Retten på Bornholm møde i retsbygningen,
Retspræsident Henrik Engeil Rhod behandlede sagen.

Sag BS-4853/2019-BOR
Anmodning fra
Erik Martin Tidsvilde
om fritagelse for anvendelse af domstolenes sagsportal
Erik Martin Tidsvilde har i en række mails anmodet om fritagelse for at
anvende domstolenes sagsportal i en sag anlagt af Eniig Energi A/S mod
Erik Martin Tidsvilde (BS-2754/19-BOR).
Erik Martin Tidsvilde har oplyst blandt andet, at han ikke har Nem-ID og
ingen strøm, hvor han bor og ikke tidligere har haft nogen digital
forbindelse til det offentlige. Erik Martin Tidsvilde har endvidere oplyst,
at han har antaget advokat Olav Willadsen, Glostrup, Erik Martin
Tisvilde har endelig oplyst, at advokaten er fritaget for E-boks.
Da Erik Martin Tidsvilde har antaget advokat til at repræsentere sig i
sagen, vurderer retten, at der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at
parten ikke kan anvende domstolenes sagsportal. Det gør ikke nogen
forskel heri, at Erik Martin Tidsvilde har oplyst, at advokaten ikke har Eboks, hvorved bemærkes, at professionelle repræsentanter, herunder
advokater, forventes at være i stand til at anvende sagsportalen, hvorfor
de som udgangspunkt ikke kan fritages fra kravet om at anvende portalen,
jf. retsplejelovens § 148a. Det bemærkes samtidig, at retten ikke fra
advokaten har modtaget en anmodning om fritagelse for anvendelse af
sagsportalen.
Erik Martin Tidsvilde, der er repræsenteret af advokat, fritages derfor
ikke fra at anvende domstolenes sagsportal under sagen.
Sagen blev udsat.

Bemærk at sagen udsættes, til man har fået mig dømt i sagen mod
Eniig Energi, selvom at denne sag burde have været afvist fra starten.
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De skrev i øvrigt, at de havde skrevet til min advokat, men det var til
den E-box, jeg havde oplyst dem om han ikke havde, så derfor svarer
de mig ikke da jeg skriver, og og spørger om de har sendt et fysisk
brev til ham.
Der er altså ingen tvivl om, at domstolene her på Bornholm, er en del
af Bornholmermafiaen, og at de nu gør alt for at ramme mig
økonomisk, fordi jeg ikke vil finde mig i deres svindel.
Det er altså en hævnagt, fordi jeg krævede at man stoppede
Bornholms Energi i deres regnskabsfusk. Kan man ikke påføre mig
udgifter på den ene måde, vil man prøve på en anden.
Retspræsidenten Henrik Engell Rhod, som i øvrigt er Vestjyde, tilbød
mig så beskikket advokat, men en som han udpegede. Da jeg så ringer
til den beskikkede advokat, nogle dage efter, sagde hans sekretær, at
hun ikke klar over, at de var blevet beskikket.
Denne for mig “ukendte” advokat, Morten R. Hartelius, er øverste
leder i Odd Fellow logen, så tildelingen af advokat, har nok kun været
aftalt i logen. Jeg har slet ikke nogen føling med, hvad han lægger op,
og han er godt klar over at jeg skriver denne bog.
Min normale advokat, mener at det lugter af fusk, så for at jeg så kan
få indsigt i min egen sag, anmoder jeg så om at man åbner
domstolsportalen for min mor, som er digital. Men det vil man ikke,
man henviser til at jeg nu har en advokat der kan gå ind på portalen
for mig. (en advokat som jeg absolut ikke kan have tillid til, når han jo
godt er klar over at jeg skriver denne bog)
Også denne kendelse, er i strid med grundloven, som jo klart siger at
sagerne er offentlige, og så skulle min egen mor, jo godt kunne få lov
til at se dokumenterne for mig. Igen beviser det at der er tale om snyd.
Jeg kan altså ikke møde med en troværdig advokat, jeg kan ikke få
den advokat jeg ønsker, og ingen som jeg har tillid til kan få lov til at
se sagen inden der afsiges dom, det er ikke et sådan samfund, man kan
kalde for et retsamfund.
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Jeg har i forbindelse skrevet til Justitsministeriet, folketingets
retsudvalg og Domstolsstyrelsen. Men Justitsministeriet mener ikke
der er noget galt i at jeg ikke kan få en uvildig advokat, de kan ikke se
der er noget forkert i, at hverken jeg, eller en af mine nærmeste, ikke
kan se sagen!
Det betyder, at det er ulovligheder som er bestemt fra højere
myndighed, og den eneste der kan gøre det er højeste myndighed,
nemlig den med kongemagten.
Jeg vil såfremt jeg bliver dømt hemmeligt igen, sende en indberetning
til EU, som jo netop nu har valgt at indføre store bøder til både Polen
og Ungarn, for ikke at overholde EUs retsprincipper. de vil derfor
også vil modtage dokumenterne i min sag, så de kan medvirke til at
Danmarks forbrydelser bliver taget op i EU parlamentet.
EL området er i øvrigt et område hvor det bliver reguleret via EU, så
spørgsmålet om man ikke selv kan vælge om man vil være kunde, er
et spørgsmål som høre under EU, og ikke kan behandles ved danske
domstole, og det er domstolen blevet gjort opmærksom på, da man
først vil have et betalingskrav på beløbet.
Det vil også være juridisk problematisk, hvis jeg bliver dømt til at
betale sagsomkostninger, for på første telefon møde indrømmede
Eniig Energi, at også deres beløb i betalingspåkravet, var forkert, det
har derfor været berettiget, at jeg ikke ville betale det.
Men for at jeg kunne stå svagt, fik jeg altså øverste Odd Fellow loge
medlem, og han svindlede med sagen, så tydeligt, at det nermest var
pinligt, her er det brev, med de mails, som jeg sendte til retten, samme
dag som fristen for indlevering af Duplik udløb:
Retten på Bornholm
22-3-2019
Min beskikkede advokat lægger forkert materiale op, som man
kan se i mails skulle der stå at sagen skal forelægges EU, men det
gør der ikke, samtidig har han fået af vide at den primære
påstand er fritagelse, og det vil han ikke skrive, jeg bliver nød til
at gøre en stor sag ud af dette, såfremt jeres sagsbehandling ikke
bliver rettet!
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Jeg vil ikke have svindel ved domstolene, og det er det som
tydeligt foregår, se at få det stoppet, jeg skriver til
justitsministeriet og forelægger dem sagen, så er jeg sikker på at
der vil ske noget.
Kopi af mail:
Adv.fa. Hansen & Hartelius
tir.12 mar.
<advokat@adv-bohansen.dk>
Duplik
Martin Tidsvilde <martin.tidsvilde@gmail.com> ons.20.mar.
I forbindelse med duplikken skal der stå følgende i starten:
Principalt: Frifindelse. da der aldrig har været en aftale, eller en
leverandør, og da målepunkt derfor aldrig har været etableret.
Subsidiært: Frifindelse.Sagen henvises til Ankenævnet på
Energiområdet i medfør af retsplejelovens § 361, stk. 1.
---Og så skal det med EU og mine bilag med, så man kan se at der heller
ikke før den 16/2-2017 har været en leverandør, det fremgår nemlig
ikke tydeligt nok, når Eniig Energi selv skriver at der har været et
målepunkt, DET HAR DER BARE IKKE!
Martin Tidsvilde<martin.tidsvilde@gmail.com> tor.21.mar.
Jeg tager det som en selvfølge, at du retter det jeg bad om, og
overholder afleverings fristen! jeg er først på PC igen i morgen.
Adv.fa. Hansen & Hartelius
fre.22.mar.
<advokat@adv-bohansen.dk>
Til orientering fremsendes vedhæftet duplik, som jeg dags dato har
oplagt på retsportalen, idet jeg skal bemærke, at jeg har fastholdt det,
du har anført i din indsigelse af 12/1 2019 i sin helhed, hvilket således
omfatter din begæring om forelæggelse af præjudicerende spørgsmål
for EU-domstolen.
For så vidt angår din mail angående påstanden, så kan jeg oplyse, at
det ikke er muligt at gøre henvisningspåstanden til den subsidiære
påstand.
Martin Tidsvilde <martin.tidsvilde@gmail.com> fre.22.mar.
Den primære påstand er FRIFINDELSE, det mener min advokat Olav
Willadsen også, så få det ordnet! ellers tal med min advokat på telefon
30204154!
Jeg vil have at du gør som han fortæller.
182

Du skal endvidere gøre opmærksom på at alle omkostninger som
Eniig Energi er årsag til i denne sag, er selvforskyldt, når de oplyser
forkerte ting i betalingspåkravet, og at de derfor helt alene må bære
alle omkostninger.
Som jeg skrev til dig var det efter telefonsamtale at Eniig Energi
stoppede deres såkaldte aftale, fordi de opdagede at der ikke var en
aftale. og det er det du skal skrive i det afsnit, hvor du kræver at de
kommer med en forklaring på hvorfor det kun har betaling til den
16/2-2017.
Du skal fjerne henvisningen hvis den ikke kan stå som subsidiære
påstand, for det er spild af tid at henvise sagen, da den jo er meget
enkel, jeg har ALDRIG HAFT MULIGHED FOR AT VÆRE
KUNDE! jeg bliver nød til at trykke dette forløb i min bog, bare så du
er klar over at du laver dårlig reklame for Bornholm, fordi dine
logebrødre vil have ramt på mig. også domstolen her på øen får et
meget stort problem, men det ved de nok godt siden de har ansat dig
til at forkludre sagen.
Jeg vil have sagen udsat, til jeg ved hvad der sker!!!!
Med venlig hilsen
Martin Tidsvilde
Her er den duplik, han sendte:
DUPLIK
i sag ved Retten på Bomholm
under sag BS-2754/20I9-BOR:
Eniig Energi A/S
Over Bækken 6 9000 Aalborg
mod
Erik Martin Tidsvilde
Dyndegårdsvej 3700 Rønne
PÅSTAND;
Principalt:
Sagen henvises til Ankenævnet på Energiområdet i
medfør af retsplejelovens § 361, stk. 1.
Subsidiært:
Frifindelse.
SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING:
På baggrund af sagsøgers replik af 21/2 2019, som jeg ikke har haft
mulighed for at gennemgå inden retsmødet den 22/2 2019 kl. 09:30,
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nedlægges der påstand om, at sagen henvises til Ankenævnet på
Energiområdet i medfør af retsplejelovens § 361, stk. 1.
Baggrunden for at anmodningen ikke blev fremsat under det
forberedende retsmøde skyldes, at undertegnede på daværende
tidspunkt ikke havde haft mulighed for at gennemgå sagsøgers
replik og således ikke var bekendt med, hvorpå sagsøger støttede sin
påstand.
Det skal bemærkes, at det ikke kan ses af sagen, at retten tidligere
har gjort min klient bekendt med muligheden for at indbringe
sagen for Ankenævnet for Energiområdet i henhold til
retsplejelovens § 361, stk. 3, hvilket må formodes at skyldes, at
retten ej heller har været bekendt med, hvorpå sagsøger støttede sin
påstand.
På den baggrund gøres det gældende til støtte for den nedlagte
påstand, at der foreligger undskyldelige omstændigheder for at
anmodningen ikke er fremsat tidligere.
Til støtte for den subsidiære påstand skal følgende anføres:
Sagsøgte fastholder det, som sagsøgte har anført i
indsigelsesskrivelsen af 12/1 2019.
Det skal endvidere bemærkes, at sagsøger nu har ændret påstanden, idet sagsøger
har nedsat påstanden med kr. 400,00 til kr. 789,83 og sagsøger har således nedsat
påstanden med godt 33 % i forhold til påstanden i betalingspåkravet.
Sagsøger har ikke nærmere redegjort for påstanden i betalingspåkravet.
Sagsøger har endvidere ikke nærmere redegjort for, hvorledes påstanden i replikken er sammensat, idet det skal bemærkes, at det fremgår af sagsøgers opgørelse af 9/5 2017 (bilag 6, side 3), at sagsøgers tilgodehavende udgjorde
kr.589,83.
Sagsøger har endvidere gjort gældende, at sagsøgers skrivelse af 15/4 2016 (bilag
1) udgør aftalegrundlaget mellem parterne. Det fremgår heraf i afsnit 2 i denne,
at "du i nær fremtid modtager en regning fra os på alt vedrørende dit elforbrug
for perioden 31-03-2016 00:00 til 31-03-2016 00:00”, hvilket må indebære, at det
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alene har været for denne periode, at aftalegrundlaget er gældende for.
Det fremgår ej heller af "aftalegrundlaget”, at sagsøgte skulle betale for abonnement til trods for, at elforsyningen var afbrudt.
Sagsøger opfordres til at tilkendegive, hvorvidt sagsøger bestrider, at elforsyningen var afbrudt inden den 15/4 2016, hvor sagsøger gør gældende, at aftaleforholdet skulle være etableret.
Sagsøgte bestrider, at der har været etableret i målepunkt på ejendommen.
Det fremgår af "aftalegrundlaget”, at aftalen indgås mellem Energinord A/S
(CVR-nr. 24211002) og sagsøgte samt at sagsøgte fremover ville modtage fakturaer fra "os” og således fra Energinord A/S. På den baggrund bestrides det under
alle omstændigheder, at sagsøger (CVR-nr. 37827231) og sagsøgte har indgået et
aftaleforhold, idet "aftalegrundlaget” ikke vedrører sagsøger.

Sagsøgte har aldrig modtaget "aftalegrundlaget”, hvorfor der ikke er
opstået et aftaleforhold mellem parterne, idet det skal bemærkes, at
bestemmelsen i bekendtgørelse 1233 af 06/11/2015 § 22, stk. 2 om
at kontrakten er gyldig uden forbrugerens udtrykkelige accept
alene finder anvendelse overfor en forbruger, som modtager
elektricitet på grundlag af virksomhedens forsyningspligt. Sagsøgte
har ikke modtaget elektricitet, hvilket fremgår af sagsøgers
opgørelse (bilag 6) at sagsøger er enig i.
Sagsøgte har solgt ejendommen, Kirkeskellet 18, 2605 Brøndby,
med overtagelse den 1/1 2018, hvor sagsøgte fraflyttede
ejendommen. Sagsøger opfordres til at redegøre for, hvorfor der
ikke er opkrævet abonnement frem til denne dato, men alene frem
til den 16/2 2017.
Sagsøgte gør endvidere gældende, at sagsøgte skal have erstattet
sine omkostninger til advokat Olav Willadsen.
Rønne, den 22/3 2019
Morten Hartelius
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Som man kan se, har han IKKE henvist til at foretage en
præjudicerende forelæggelse for EU-domstolen, som han ellers skriver
i mail, han har heller ikke henvist til mine bilag, hvor man kan se at
der blev lukket for strømmen INDEN at Eniig Energi overtog nettet.
Når Morten Hartelius ønsker sagen forelagt for Energi klagenævnet, er
det fordi det på et logemøde er aftalt med retspræsidenten, han har
tidligere snydt over for en klient, og Retspræsidenten har også
tidligere været medvirken til svindel ved domstolen på Bornholm, det
er de begge to kommet i Det Sorte Regiser for.
Bornholm er et svindel samfund, styret af løgnere. Overvejer man
derfor at starte en forretning op på Bornholm, skal man vide, at
domstolene også vil gøre alt for at påfører en udgifter.
Bornholmermafiaen er omfattende, og denne sag med Eniig Energi er
så åbenlys forkert, at den automatisk burde være afvist, da jeg jo slet
ikke har haft forbindelse til det net, man vil have at jeg skal betale til.
Jeg vil altid blive jagtet, det er jo desværre en kendsgerning, man ikke
kan komme udenom. For det er kongehuset som i sidste ende står
bagved al kriminaliteten, og det kan ses ved, at ingen bliver dømt
fængsel for deres årelange terror, derfor vil det heller ikke stoppe, før
kongehuset og frimurene er fjernet.
Hvis man vil have et varigt demokrati, må man også fjerne de
administrative embedsfolk, som har overtrådt menneskerettighederne i
dronningens navn. De vil jo altid modarbejde et demokratisk samfund.

Frimurenes moral
Frimurene vil gerne sammenlignes med riddere, men der er intet
ridderligt ved at lave regnskabssvindel, bagtale og i yderste
konsekvens, at myrde folk der tror på det man lære i skolen, om at
samfundet bygger på demokrati og medindflydelse.
De er typisk mennesker der fortrænger virkeligheden, de gør alt for
GUD, KONGE og FÆDRELAND. Uden hensyn til noget andet og det
er lige netop det som man gør mod mig.
Det man skal huske på, er at frimurene lover troskab, og bliver
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blodbrødre, og slår ihjel for kongemagten, i den tro at de selv bliver
bedre stillet.
Frimurene er på den baggrund ulovlige i forhold til grundloven, fordi
der står, at ingen forening må virke ved vold, og frimurene er royale
mordere, der ikke skyr nogen midler, for at bevarer kongemagten.
Jeg har eksempler på, at frimurer, jagter andre frimurer, netop for at
sikre enevælden, man bliver jo ikke i starten introduceret for logens
rigtige formål, når man vil være frimurer. Der kan jo godt være nogle
der tror på, at Danmark er et retssamfund, men det er det ikke. Falder
man i unåde, gælder det resten af livet i et enevældigt samfund. Det
kan man også se på mine sager.
Karnovs lovsamling er udtryk for, at frimurene hjælper deres egne, når
det er nødvendigt, for hvis en frimurer begår noget ulovligt, for
”kongens” skyld. Laver man en ny fortolkning af loven, så han slipper
fri. Hvis man så gerne vil have en dømt, som har lavet det samme,
laver man endnu en revidering af lovenes fortolkninger.
Et eksempel på at man dømmer ens egne blidere, var sagen om hvor
mange dage Helle Thorning Smidts mand var i Danmark om året, her
måtte man frikende en anden, der lige var dømt for det samme.
Man ændrede kun den anden sag, fordi sagerne var så tæt på hinanden,
havde pressen ikke opdaget sagen, var den anden sag ikke blevet
genoptaget.
Jeg har da også hørt, at man i frimure kredse griner meget at pøblen,
ved at sige: ”Hvis man bare gentager en løgn tilstrækkeligt mange
gange, vil folket tro på den”. Den store løgn, er det med, at vi har
demokrati.
Borgerne kan jo se, at politikerene der bliver valgt, aldrig overholder
deres valgløfter, og det er fordi det altid er den med kongemagten der
bestemmer.
Frimurene har sagt til mig: ”at selvom at du vinder en dag, vil vi have
ødelagt dit liv imens” så de ved altså godt, at de udsletter folks liv.
De har også givet udtryk for, at det ikke bliver i vores tid, at systemet
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ændre sig, og derfor mener de ikke der er noget galt med at de begår
deres forbrydelser. Netop disse udtalelser viser hvor dårligt frimurene
vil passe ind i et demokratisk samfund. De er dog godt klar over, at
der er en risiko for at folket vågner.
Forbrydelse må ikke kunne betale sig, for hvis man tillader det, vil
forbrydelse blive begået, i dette tilfælde er det så organiseret og
morderisk at almindelige mennesker ikke kan fatte det.
Man kan ikke bygge et demokratisk samfund på mordere. Så man kan
slet ikke have en eneste af dem i forvaltningen af et demokratisk
samfund. Med mindre man ønsker et forbryder samfund.
Frimurer mener selv, at det ville være forfærdeligt hvis en gal person fik
magten, i en fireårige periode ved en demokratisk afstemning, de tænker
ikke over, hvor stor skade, en gal person der sidder hele sit liv kan lave.

Deres argument viser, også at det ikke er de klogeste mennesker som
bliver frimurer.
Man bruger da også frimurene i de lave grader, som nyttige idioter, de
er jo ikke altid selv klar over, at de i deres virke, bliver brugt til at
forhindre demokrati.
De ødelægger det jo også for sig selv, for beslutningerne tages oppe
fra, og folket får ikke indflydelse ved valgene.
I bogen om Odd Fellow logen, skriver logen selv følgende:

Når man ser på deres kriminelle handlinger, som jo betyder udslettelse
af andres familier, undre man sig jo over, at det virkeligt er det, som
de selv ønsker for deres egen familie, men det må de jo gøre.
Man kan se, hvis man læser Frederik Barfods bog: ”Christian den
niendes dagbog”, hvem der sidder i Folketinget, og her er det
bemærkelsesværdigt at se mange af efternavnene går igen, så vi har
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stadig en adel, nogle tilhøre den politiske adel, og andre den
administrative adel. (også embedsmænds familier går igen)
Denne nepotisme gør, at man for at løse problemet også for de næste
generationer, bliver nød til at overholde deres egne leveregler, så deres
familier kan blive stoppet. Ligesom at de jo med deres præcision jo
har forhindret mig, og andre i at stifte en familie.
Man myrder for magten. Det gjorde de i 1849 da grundloven lige var
blevet vedtaget, for som man kan læse i Orla Lehmanns breve til
Kriger, døde mange af dem, der kæmpede for at gøre Danmark til
demokrati, inden for en meget kort årrække.
Disse dødsfald var med til, at sikre, at ingen fik etableret et oprør, da
kongen igen fik magten tilbage i 1855.
Mange af dem som døde havde symptomer, som om de havde fået
rottegift, og læser man Hans Egede Schacks bog Phantasterne, vil man
se, at man netop i Statsrådet diskuterede hvor meget rottegift der
skulle til at slå et menneske ihjel.
Stormesteren i Danmark er i dag ledende overlæge Walter Schwartz,
hvilket gør det nemmere at slippe af med uønskede elementer, som
modarbejder enevældet.
Man bliver simpelhen bare ”syg” og dør, på et hospital, det skete for
Emil Glückstad, inden at han kunne aflægge yderligere forklaringer i
retten, ved Landmandsbankens konkurs i 1923.
Og da Harald Plum ville skrive sine dagbøger, bliver han myrdet, og
de læger og politifolk som dækkede over det, blev belønnet med fine
stillinger og ordner, det var grundlovens §3 som var årsagen til dette.
Samfundet har altid holdt øje med de elementer, som ville have en
slags revolution, altså demokratiske tilstande, som fx kommunisterne,
og arbejderne, så fagforeningerne er ikke så arbejderstyret, som vi
godt vil tro. (man har derfor begrebet”De bonede gulve”)
Den politik som Fremskridtspartiet havde, ville give den enkelte
borger den økonomiske magt, og dermed fjerne frimurenes
økonomiske grundlag, det var i øvrigt det samme som Rasmus
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Sørensen og Peder Hansen kæmpede for den gang vi fik grundloven,
og som jeg beskriver i bogen ”Da pøblen rejste sig”.
Derfor var Fremskridtspartiet farlige for kongehuset, og derfor fik DF,
god presse omtale, da de lavede ballade i Fremskridtspartiet.
Man kan se på de forlig som DF har indgået, at de er tilhængere af
kongehusets magt, og flere af dem har da også fået fine ordner for
deres arbejde, med at minimere borgernes indflydelse, på den politik
der føres på Christiansborg.
Der er i dag mange Fremskridtsfolk der jagtes af systemet, og får
deres familier ødelagt, det fandt jeg ud af ved en demonstration i
København, hvor jeg mødte et par stykker af dem.
Her fristes man til at citerer Martin Niemöller:
”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede
ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg
ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo
ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke
jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.”
Staten har altså tyve og mordere ansat, nemlig frimurerne, de har kun
kriminalitet i hoved, men sådan er det jo også i diktaturstater, og om
det er et enevældigt samfund, eller et diktatur, er i princippet det
samme, så frimurere går ind for diktatur.

Løsningsmodellerne
Det er vigtigt, at få Frimurenes velorganiseret kriminalitet stoppet, når
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Danmark bliver et demokratisk land, så monarki, og dermed enevælde
ikke kan genopstå. Det er med andre ord temmelig omfattende, hvis
demokratiet efterfølgende skal kunne bestå. Ja, det kræver en
revolution.
Præcis hvordan man får den til at starte, og hvordan man organisere
den, så man får et demokratisk samfund der består, skal jeg ikke gøre
mig klog på.
Der har været flere forskellige løsningsmodeller op gennem tiden.
Den tyske revolution var mindst blodig, men den gav hungersnød, og
udløste en verdenskrig, så den er nok ikke et godt eksempel at følge,
for på den lange bane var den jo så mest blodig.
Det startede som et folkeoprør, på grund af fredsforhandlinger, som
ikke var gunstige for Tyskland, nogle ministre blev myrdet, og man fik
Weimarererepublikken, hvor der frem til, at Hitler overtog var en del
uro.
Den første regering i Weimarer republikken, blev ledet af en prins, så
det var ikke den helt store revolution, og de efterfølgende fredsaftaler
som blev indgået, skabte blot mere nød for de fattige.
I Rusland valgte man i 1817 at myrte Zaren og indføre en helt anden
økonomi, men denne økonomi kollapsede. Der kom hungersnød, og
man var ikke istand til, at betale udenlandske indvesteringer tilbage, så
dette medvirkede til, at man fra de omkringliggende lande, forsøgte et
samarbejde om krig, for at få sine værdier tilbage.
Men den russiske model, bevirkede at adlen måtte flygte, og de fik
ikke på samme måde indflydelse igen, det var dog ikke en smart
model, for man tog jo og inddrog alt, også fra dem som ikke var et
problem for samfundet.
Også i Frankrig fik man høj adlen myrdet, det skete i 1792, men
Napoleon som så fik magten, udråbte sig selv til kejser i 1804, så det
var kun nogle få år man var republik første gang, Frankrig vekslede
nemlig mange gange mellem republik og kongerige/kejserige.
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Da Napoleon gik så af i 1814, blev Frankrig et kongerige, og
Napoleon fortrød at han ikke hængte politiministeren, for han var
medvirkende årsag til at Napoleon kun fik 100 dage, i anden omgang
af sin periode. (embedsmændene er lige så vigtige at fjerne som adlen)
I 1830 var der en revolution mere gjorde, at de skiftede konge. Først
igen i 1848, blev Frankrig så igen republik, men kun frem til 1852,
hvor endnu en Napoleon fik magten.
Napoleon den 3 havde så magten frem til 1870, når han blev Napoleon
den 3, var det fordi Napoleon den første gav sin søn magten meget
kort da han blev afsat.
Fra 1870 og frem til anden verdenskrig i 1940 var Frankrig således
igen republik, i 1940, fik man en regering der kom til at hedde Vichyregeringen regeringen, efter den by den havde hovedsæde i.
Under krigen i 1944 til 1946 indsatte man en provisorisk regering, for
så at overgå til næste republik periode.
Så selvom at Frankrig fik en meget blodig revolution, var det altså
ikke nok, til at sikre sig demokrati. Det under krigen, må man se bort
fra, fordi de jo som Danmark blev besat.
Men at man fra 1792 frem til 1940, skiftede styreform så mange
gange, tyder jo på, at man ikke fik løst problemet godt nok. De royale
tilhængere kom tilbage og overtog lige så stille og roligt igen.
Det gik anderledes i Rusland. Det er vigtigt, at man lære af historien,
hvis man vil have et demokrati, som ikke bliver væltet af royale
tilhængere, efter nogle få år.
Man bør finde et system, som sikre, at man ikke følger i Frankrigs
fodspor, for det var jo ikke en løsning, som gav et stabilt demokrati.
Kortsigtet er løsningen på råddenskaben på Bornholm, at resten af øen
stopper med støtte i de virksomheder, hvor der er ansatte som også er
frimurer, eller loge medlemmer, At man simpelthen tvinger dem væk
fra øen.
Bornholmerne har før vist mod og mandshjerte, til at tvinge en af
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regeringen indsat amtsmand, som ødelage det for den almindelige
indbygger på øen. Det var i 1804 ved B.S. Ingemans svigerfar Jacob
Mandix, fordi han ville ændre på indhegningen så vildtet fik dårligere
vilkår, hvilket forringede bornholmernes økonomi, da jagten kunne
tage skade.
Som sjællænder, fynbo eller jyde, kan du også hjælpe, ved at vente
med at holde ferie på øen til bornholmerne har taget sig af problemet.
Det vil sætte den Bornholmske økonomi under så meget pres at
bornholmerne bliver nød til at handle.
Man skal jo være opmærksom på, at når de forretningsdrivende på øen
bliver pålagt dobbelte regninger, vil priserne på øen jo blive så meget
højere, så man vil når frimurene forlader øen kunne holde sin ferie på
Bornholm, til halv pris af hvad det koster nu.
Boykotter man Bornholm som ferie destination, indtil at logerne har
forladt øen, får man langt mere ferie for pengene, så man gør også sig
selv en tjeneste.
Jeg ved så godt at det også vil ramme de fornuftige Bornholmere, og
det er da heller ikke sjovt for mig at skrive denne bog, det havde jeg
da helst været foruden, men det er en nødvendighed.
Det vil jo koste hele øen omsætning, hvis borgere der går ind for
demokrati, og følger min opfordring. Skal man have et fredelig opgør,
mod dronningens ”riddere”, og gøre Bornholm, til den første
demokratiske plet i Danmark, må de rigtige bornholmere jo se, at få
jaget disse loger langt ud i Østersøen, så deres svindel stopper.
Min advokat mener, at de ægte bornholmere vil være glade for at
nogle tager kampen op, mod disse svindlere. Jeg har da også i
forbindelse, med at jeg fortalte om bogen, fået nogle positive
tilbagemeldinger, så ingen tvivl om, at den almindelige bornholmer
også er plaget af disse kriminelle frimurere.
Løsningen, vil ikke skabe demokrati i resten af landet, men får man
startet et sted, vil det blive nemmere, at få resten af landet gjort
demokratisk. Det vil få resten af landet til at indse, at logerne er et af
dronningens magtinstrumenter. Og skabe debat omkring demokrati, og
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hvad demokrati er.
Bornholms nye indtægtskilde Folkemødet (som bare ikke er for folket,
men for organisationerne, som man også kan se af artiklen), er også
blevet en malkemaskine, for de besøgende, så hermed også en
opfordring til også at boycutte dette, det kan man se, at RingkøbingSkjerns borgmester vil gøre i denne artikel fra DR.dk.

Vestjylland dropper sin store deltagelse i
Folkemødet
Foreningen Folkemødet har gjort det svært for blandt andet
kommuner og egne at vise deres særpræg, mener en række
vestjyske deltager med Ringkøbing-Skjern Kommune i spidsen.
Folkemødet risikerer at skyde sig selv i foden med de stramninger,
der har været, siden Foreningen Folkemødet overtog ansvaret for
den politiske festival på Bornholm.
Det mener blandt andre en række vestjyske deltagere med
Ringkøbing-Skjern Kommune i spidsen.
De har sammen stået bag Folkeskibet, der de sidste fire år har
ligget i Allinge Havn under Folkemødet og har lagt dæk til en lang
række meget forskelligartede arrangementer.
Foreningen Folkemødet har stået bag Folkemødet på Bornholm i
to år nu. Foreningen overtog ansvaret fra Bornholms
Regionskommune.
Det betyder blandt andet, at flere diskussioner er samlet i temaområder, ligesom der er kommet flere stramninger omkring
udskænking hos de enkelte arrangører. Mange har hidtil haft
special-varer med fra deres lokale områder, men det er der altså
nu begrænsninger på.
På sidste års Folkemøde var der ca. 113.000 deltagere over de fire
dages politisk festival med lidt mere end 3.000 events.
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Men nu nedlægger de Folkeskibet og trækker sig. Konceptet er
simpelthen blevet for stramt, mener Ringkøbing-Skjerns
borgmester, Hans Østergaard (V). Den er gal med både temaområder og nye stramme regler for blandt andet udskænkning
med kun én landsdækkende leverandør.
- Vi kan ikke længere vise en del af vores egnspræg ved at byde på
nogle af de gode, lokale råvarer, som vi gerne vil, siger Hans
Østergaard.
Ringkøbing-Skjern Kommune står som nummer tre på listen over
hvor mange penge, kommunerne lægger i Folkemødet; kun
overgået af Bornholms Regionskommune selv og Københavns
Kommune.
Folkeskibet har hidtil hvilet i sig selv økonomisk ved hjælp af salg
af lokal mad og lokale drikkevarer. Men det er slut med at sælge
øl, og så hænger økonomien ikke sammen længere.
I juni lå Folkeskibet desuden i det område, hvor der var fokus på
infrastruktur, men vestjyderne vil også diskutere fødevarer,
turisme, tilflytning og arbejdspladser, og den mulighed bliver
mere usynlig med temainddelingen.

Forening håber på løsning
Det kommer bag på Folkemødets kommunikationsansvarlige,
Pelle Nybirk, at Folkeskibet ikke kommer længere.
- Vi vil gerne fortsat have en dialog med dem for at se, om vi ikke
kan finde en løsning, siger han.
Borgmester Hans Østergaard frygter, at flere vil vælge at droppe
Folkemødet med det nye og strammere koncept.
- Jeg hører fra andre, at konceptet er ved at blive lige smalt og lige
dyrt nok. Derfor tænker jeg, at vi vil se flere, der trækker stikket,
siger han.
Bornholmerne er ellers kendt for at være seje, hvad styring udefra
angår. Men de har altså ikke været opmærksom på denne mafia, og
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den måde de lige så stille og roligt har ødelagt øen, under påskud af, at
det er politikerne i København der har lovgivet uheldigt.
Frimurene har altså på selve øen arbejdet efter lovgiverens
”tryllestav”, og er dermed medansvarlige for øens økonomiske
sammenbrud. Får Bornholm frihed over egne midler, vil øen blomster
op.
Skal det bornholmske flag blafre med stolthed, må disse forbrydre
sendes tilbage til Amalienborg. Alle almindelige borgere, har her et
ansvar for hurtigst muligt at få logerne væk fra øen.
Det vil give plads til en rigtige sund private økonomi, og give
Bornholm et opsving, som IKKE kan standses fra København.
Mange siger jo, at vi må kunne stoppe den ulighed i samfundet og
forhandle med dem der så åbenlyst ødelægger de flestes menneskers
liv, og det har man da også forsøgt tidligere i historien, en professor
dannede en loge som skulle infiltrere de royale loger, så borgerne
kunne blive hørt.
Logen hed Illuminarti.
Illuminati
Illuminarti var en fredelig mulighed for at stoppe enevældet. Det var
en sådan logen, professor i filosofi Adam Weishaupt startede i 1776,
ved navnet Illuminati. Det var, pudsigt nok på den internationale
arbejderdag, den 1 maj, han dannede logen.
Logen havde slagordene: Frihed, lighed og broderskab. Som jo også
blev brugt under den franske revolution, og de blev da også sat i
forbindelse med revolutionen.
I virkeligheden, var formålet med logen, at undgå en revolution, og
opnå et mere lige samfund, ved at infiltrere de eksisterende loger, som
jo arbejdede for enevælde.
Logen var hemmelig, og man fik andre navne så ens sande identitet,
ikke fremgik, når man var til loge møder. Disse navne var historiske
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personer fra den græske mytologi, og efterhånden som man steg i
graderne, fik disse personer mere at skulle have sagt. I starten var det
kun elever fra professorens skole, men senere blev det mere udbredt.
Det var gennem bedre undervisning og oplysning, at man ville nå sit
mål, om at modsætte sig overtro, obskurantisme, religiøs indflydelse
på samfundslivet, samt misbrug af statsmagten.
Altså, man ville disse enevældige samfund til livs, men på en fredelig
måde, det blev dog stoppet, ved at man forbød dem, og der eksistere
ikke nogen tilsvarende loge i dag, selvom at nogle hævder det, for det
nærmeste man kommer det, er ikke loger som vil uddanne og oplyse
på samme måde, men nærmest en slags kult loge.
Logens formål, blev først afsløret, når man kom op i graderne. På den
måde, var den ligesom logerne er i dag, altså de loger som vil
fastholde enevældet for enhver pris.
Her bliver medlemmerne langsomt introduceret for hvor skadelig
demokrati er, og hvor godt enevælde er. Så når de er højt nok oppe,
ikke selv stiller spørgsmålstegn ved al den kriminalitet, som man
gennemføre, for at bevare enevælden.
Frimurerne blev første gang i nyere tid, lyst i band 1784 af paven, og
det kan godt skyldes Illuminati, Den dag i dag er frimureri stadig lyst i
band, hvad der senest er understreget i en fortsat gældende bulle, der i
1983 blev signeret af kardinal Joseph Ratzinger, den senere pave
Benedikt 16.
Det betyder også, at i alle de lande som har loger til at understøtte
kongemagten, har paven ingen magt.
I dag ville det være umuligt at starte noget godt op, fordi det vil blive
infiltreret fra starten af, med alt den overvågning, både på nettet og via
ens telefoner, vil man blive standset inden at man kommer rigtigt i
gang. Staten ved hvor du er henne, bare ved at følge din telefon, så
skal man overhoved starte noget, skal man først lære at lade sin
telefon blive hjemme.
Jeg mødte en tidligere Tysk statsborgere på Nexø bibliotek, som
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fortalte mig at hun var rystet over den elektroniske overvågning som
der var i Danmark, sådan noget havde man ikke i samme omfang i
Tyskland. Og det siger jo alt, om hvor vigtigt det er at vi får oplyst
borgerne, så vi kan få den personlige frihed tilbage.
Dem der siger ”Jeg har intet at skjule, så det gør ikke mig noget at
man overvåger” er bare ikke klar over, at STATEN har en masse de vil
skjule, og at det er derfor de overvåger så massivt. Bare se på hvordan
politifolk nu anklages for at fortælle for meget.
Det var også derfor man lavede den nye offentlighedslov, og nu laver
begrænsninger i offentlige ansattes ytringsfrihed.
Vores samfund overholder ikke deres egne regler, og derfor er det
vigtigt for kongehuset, at have disse hemmelige loger, hvor en stor del
at kriminaliteten foregår. Med dronningens velsignelse skal man huske
på.
Mange af de problemer der er i vores samfund skyldes, at folk ikke
kender grundloven, og ikke har tid til at sætte sig ind i den.
Det har taget mig over 7 år, at gennemgå arkiver, og finde materiale
som kan vise, hvordan loven bliver brugt i virkeligheden, for
samfundet vil jo gerne fremstille grundloven som en der beskytter
borgerne og giver rettigheder, men intet kan være mere forkert.
Når selv lovgiveren, altså den med kongemagten, ikke selv har tænkt
sig at overholde loven, bliver det først rigtigt slemt at være almindelig
borger, og det er derfor vi i dag oplever, at systemet behandler folk
mere og mere grimt. Man tør ikke i administrationen modsige, eller
sætte ”kongen” på plads, for så bliver man selv jagtet ulovligt.
Forbrydelse må aldrig kunne betale sig, men da §13 i grundloven siger
at de forbrydelser som kongehuset begår, ikke kan straffes, og da
kongehuset begår utroligt mange forbrydelser, har vi i Danmark,
hverken et retssamfund, eller demokrati. Vi har et forbrydersamfund.
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Dronningens grundlovsbrud
Dronningen har overtrådt sine beføjelser, og har derfor mistet retten til
at kalde sig regent. Fordi der jo i grundloven står, at betingelsen for at
have kongemagten er, at man overholder grundloven. Det fremgår
tydeligt af §8, der står:
§ 8 Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i
statsrådet en højtidlig forsikring om ubrødeligt at ville holde
grundloven.
Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af
hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes
arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet.
Kan kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke
umiddelbart ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres
regeringen, indtil dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes
ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet
denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet
regeringen.
Det er jo klart med denne paragraf, at en konge SKAL overholde
grundloven, for at kunne få lov til at have kongemagten.
Når man er lovgiver, betyder det, at man ikke må lave love, som er i
strid med grundloven. Det står det klart i §23, som lyder således:
§ 23 I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når folketinget
ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride
mod grundloven og altid straks efter folketingets sammentræden
skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse.
Jeg valgte derfor, at melde dronningen til politiet, for grundlovsbrud,
da flere love var i strid med grundloven. Min anmeldelse så sådan ud:
Undertegnet anmelder herved dronningen for brud på
grundloven.
1. Som følge at vedtagelsen af lov om indsamling af person
følsomme oplysninger fra borgere uden deres samtykke
sundhedsdatabasen DAMD. (er allerede underkendt af flere
instanser)
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2. Som følge af loven om tvungen e-boks og elektronisk
sagsbehandling. (gør at borgernes person følsomme oplysninger
kommer til at ligge på nettet og kan hackes.
Nettet kan ikke blive sikkert for dette, og er nok den mest
åbenlyse overtrædelse af §71, da alle med lille viden og IT kan
overtage andres liv)
3. Som følge af loven om gensidig forsørgelse, hvor man pålægger
forsørgelsespligt til personer der har overnattende gæster. (er nu
bragt til ophør, tidligere end først bebudet ) Har statsrådet
vedtaget love i strid med grundlovens paragraf 71.
At man nu på lovene vil ikke få betydning for det faktuelle at
statsrådet har vedtaget love i strid med grundloven, for lovene har
været i funktion og har været underskrevet af dronningen,
dermed har dronningen overtrådt grundlovens paragraf 8 og har
ikke længer den juridiske magt til at kalde sig rigets øverste
myndighed, for man kan jo ikke have et lovligt samfund der er
styret at en der overtræder grundloven.
Undertegnet kræver derfor en lovliggørelse af samfundet, hvilket
vil sige at dronningen afsættes, og en der vil overholde grundloven
indsættes i stedet for. Såfremt dette ikke sker, vil hele samfundet
miste sin legitimitet, hvilket ikke må ske, det vil betyde at enhver
borgermodstand mod embedsmænd, ikke længere vil kunne
dømmes som vold mod embedsmand i funktion. Et eventuelt
folkeoprør vil heller ikke kunne erklæres ulovligt og
demonstrationer kan blive svære at kontrollerer.
Paragrafferne i grundloven som giver problemet.
§ 8 Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i
statsrådet en højtidlig forsikring om ubrødeligt at ville holde
grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende
originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares
i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan kongen
som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart
ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres regeringen, indtil
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dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes ved lov
bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne
forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen.
§ 17 Stk. 1. Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori
tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører
forsædet undtagen i det i § 8 nævnte tilfælde og i det tilfælde, hvor
lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen i § 9 måtte have
tillagt statsrådet myndighed til at føre regeringen.
Stk. 2. I statsrådet forhandles alle love og vigtige
regeringsforanstaltninger.
§ 71 Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk
borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning
eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
Politiet svarede mig så tilbage:
Ved e-mail af 3. januar 2015 har du rettet henvendelse til
Rigspolitiet med anmeldelse af regenten for flere forhold.
Rigspolitiet kan i den anledning generelt oplyse, at det følger af
retsplejelovens § 742, at anmeldelse om formodede strafbare
forhold skal indgives til den politikreds, hvor gerningen har
fundet sted. Politiet iværksætter efterforskning, når der er rimelig
formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det
offentlige, er begået. Er det ikke muligt at identificere et
gerningssted, skal anmeldelsen indgives til anmelders lokale
politikreds. Det bemærkes i den forbindelse, at Rigspolitiet ikke
kan optage anmeldelse eller foretage efterforskning mv. i den
konkrete sag.
Såfremt du ønsker at anmelde et formodet strafbart forhold skal
du således kontakte din lokale politikreds. For kontaktoplysninger
se venligst www.politi.dk eller ring 114.
Rigspolitiet kan derudover oplyse, at det følger af grundlovens §
13, at regenten er ansvarsfri for civilretlige og strafferetlige
handlinger, der foretages privat og som statschef. Det skal dog
bemærkes, at Rigspolitiet ikke har taget stilling til denne konkrete
sag.
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Rigspolitiet foretager sig ikke yderligere i anledning af din
henvendelse.
Med venlig hilsen

Rigspolitiet POLITI
Direktionssekretariatet
Polititorvet 14
1780 København V

Svaret var jo klart et forsøg på at undgå at behandle sagen, så jeg
måtte jo så svarer tilbage:
Det er korrekt at regenten er ansvarsfri over for alle andre
handlinger, end at overtræde grundloven!
Dette er netop et brud på grundloven, og derfor er der en sag.
Da min anmeldelse er sendt til den mail som angives til at indgive
anmeldelser, forventer jeg da at de videre sender anmeldelsen til
rette politikreds, eller giver mig mail til rette myndighed.
Det første brev jeg så fik fra Københavns Politi var fra en
vagthavende, der åbenbart ikke kendte grundloven, så han forsøgte at
afvise sagen, hvilket jeg orienteret om ikke kunne lade sig gøre, da der
var tale om grundlovsbrud.
Man anmodede mig om så skrive en klage til politidirektøren, hvilket
jeg så måtte gøre og det gav dette svar:
Til Martin Tidsvilde,
Københavns Politi, Ledelsessekretariatet, bekræfter hermed
modtagelsen af Deres mail af 28/1-15.
Skrivelsen er modtaget her den samme dato.
Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort
antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare
Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.
Da jeg endelig fik svar, skrev man, undskyld, at det tog lidt tid, men
der havde været en del udskiftninger på chefgangen. Man ville i øvrigt
ikke foretage sig yderligere.
Dette svarede jeg naturligvis på, at det skulle de, jf. grundloven, fordi
man i Højesteret i tvind sagen jo havde afgjort at tvindloven var i strid
med grundloven.
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Der var altså dom for, at der var et grundlovsbrud. Derfor var det
deres pligt, at få dronningen fjernet, fordi de jo skulle overholde
grundloven. Jeg gjorde dem samtidig opmærksom på at det jo ikke var
en straf at blive fyret.
Her er artikel fra Berlingske Tidende omkring Tvindloven:

Da Tvind satte skub i grundloven
Med dommen i Tvindsagen, hvor Folketinget blev dømt for
grundlovsbrud, gav Højesteret samtidig det væsentligste bidrag til
den fremtidige håndtering af grundlovsspørgsmål, som hidtil er
set.
Højesteretsdommen i Tvindsagen, hvor Folketinget blev dømt for
grundlovsbrud, kan vise sig at få vidtrækkende konsekvenser for
den juridiske rådgivning af Folketinget, for den fremtidige
grundlovsfortolkning og for domstolenes rolle som selvstændig
statsmagt. Derimod har dommen i sig selv temmelig begrænset
rækkevidde.
Det skriver professor dr.jur. Jens Peter Christensen og lektor,
ph.d. Michael Hansen Jensen fra Aarhus Universitet i den seneste
udgave af Ugeskrift for Retsvæsen.
Landets øverste domstol fandt, at loven om Tvind var det samme
som afgørelsen af en konkret retssag. Og den slags skal politikerne
holde fingrene fra. Herhjemme er det domstolene, som afgør
retssager, fastslog Højesteret med henvisning til grundlovens
paragraf 3.
Dommen var historisk, og efter de to forfatteres holdning kan den
få vidtrækkende konsekvenser. For det første slår Højesteret fast,
at domstolene både vil og kan gå ind og vurdere, om politikernes
love holder sig inden for reglerne i grundloven. De er endda villige
til at tilsidesætte Folketingets arbejde.
Med andre ord er der lagt låg - måske ikke helt tætsluttende - på
den historiske diskussion om den såkaldte prøvelsesret.
Samtidig giver dommen og en række andre tilkendegivelser fra
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højesteretspræsident Niels Pontoppidan et praj om, at domstolene
for fremtiden vil se på grundloven med mere nutidige briller.
Det skyldes blandt andet, at de danske domstole påvirkes af de
internationale retter, som vi lever i et samspil med, og hvis
afgørelser ofte er bindende for os.
Signaler, der alle tyder på, at Højesteret for fremtiden i endnu
højere grad kommer til at fremstå som en selvstændig statsmagt.
Men ifølge Jens Peter Christensen og Michael Hansen Jensen kan
dommen også få den betydning, at den juridiske rådgivning af
Folketinget ikke bliver så håndfast som tidligere.
"Justitsministeriet må nødvendigvis rådgive i lyset af Højesterets
forventelige fortolkningsmetode.
Såfremt Tvind-dommen skal tages som udtryk for, at Højesteret i
fremtiden vil slå ind på en friere fortolkningsstil end den, der
hidtil har præget den i forfatningsretlige spørgsmål, tilsiger det en
større "sikkerhedsmargin" i Justitsministeriets rådgivning af
Folketinget.
For så vidt angår ministeriets tværdepartementale rådgivning i
lovgivningsanliggender - der som oftest ikke vil give anledning til
offentlig omtale - vil Tvind-dommen formentlig kunne betyde en
styrkelse af Justitsministeriets rolle," skriver de to forfattere.
Når professor dr.jur. Jens Peter Christensen og lektor, ph.d. Michael
Hansen Jensen skriver at det er Folketinget der sættes på plads,
glemmer de, at INGEN lov bliver gyldig uden en kongelig
stadfæstelse.
De glemmer også, at det er i Statsrådet, beslutningerne om regeringens
holdning til lovene fastsættes, af den med kongemagten, og at man i
Folketinget kun stemmer om lovene.
Den som højesteret satte på plads, var ikke Folketinget, men
LOVGIVEREN.
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Deres fremstilling, viser kun at man ikke underviser ordenligt i
grundloven på jurastudiet, og jeg tænker også, at det var det som fik
højesteret til at underkende dronningens underskrift på Tvindloven.
Da politiet så svarer tilbage på min mail, fik jeg svaret at adressen var
forkert, og at man ikke kunne modtage mailen.
Jeg sendte den derfor til en anden mail adresse jeg havde, og fik så
samme svar efter nogle dage, og det gentog sig med den sidste mail
adresse jeg havde.
Normalt når man skriver til en mail der ikke eksistere, får man svaret
nogle timer efter senest, men Politiet forsøgte altså, at undgå at svarer.
Jeg fik derfor min advokat til at faxe den, og her fik jeg en kvittering
på, at den var modtaget, og denne fax, samt kopi af modtagelsen,
sendte jeg så til en af de mail adresser der afviste at modtage. (næste
side)
Så fik jeg endelig det svar, at min mail var modtaget.
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Københavns politi, har den dag i dag ikke svaret mig på mailen, men
de ved jo også godt, at de ikke har overholdt grundloven.
Hele forløbet viser jo, at jeg havde ret.
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Dronningen har derfor ikke den lovmæssige regeringsmagt, og mens
disse sager kørte, blussede prins Henriks krav om at være konge op
igen.
Det kunne skyldes, at bogen ”Magt,afmagt og kongemagt” blev solgt i
to eksemplarer til en boghandler, lige ved siden af Amalienborg.
I bogen skriver jeg, at Prins Henrik ikke havde siddet i statsrådet, og
var derfor ikke med til at lave ulovlig love, hvilket gjorde ham til mere
lovlig konge, end dronningen var som regent nu. Jeg skriver meget
mere om prins Henriks kamp i bogen ”Prinsen der ville være konge”.
Embedsmænd der der efterkommer dronningens befaling, og
overtræder både egne regler og menneskerettighederne, gør det for
egen regning, for når den med kongemagten mister sin regeringsmagt,
bliver Frimurernes og embedsmændenes gerninger også ULOVLIGE.
Bliver man angrebet af dem, har man gjort en god demokratisk
indsats. Det betyder, at den med kongemagten frygter en.
De vil selv efter nuværende lovgivning kunne straffes, når forholdene
er normaliseret. Man bør give dem samme straf, som man gav de
danske soldater der kæmpede på østfronten, efter krigen, de blev
straffet selvom, at de jo gik i krig på kongens befaling.
Regeringens udspil, om at man skal kunne fyre top embedsmænd, er i
virkeligheden det modsatte, for dronningen har jo en interesse i, at få
de embedsmænd fjernet, som vil overholde grundloven, så hun kan
fortsætte med at begå sine forbrydelser mod folket.

Bornholmermafiaens opdeling
For at man kan få indflydelse på alle niveauer, må frimurene både
have politi, læger, Elektrikere, Murer, Bygningssagkyndige og folk i
SKAT samt vigtige funktioner inden for det offentlige og
administrative medarbejder i private virksomheder som alle er
afhængige af.
Og det er netop sådan medlemmerne af Bornholmer mafiaen fordeler
sig.
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Det betyder at de kan udøve massiv kriminalitet og tilsidesætte loven,
uden selv at blive dømt. De bekæmper alle der er i vejen for enevældet
og dem selv.
Så hvis en almindelig bornholmer er kommet til at træde en af disse
personer over tæerne, vil man blive jagtet til man flygter.
En del af denne jagt, omfatter bagvaskelse, for selvom at Bornholm er
forholdsvis stor, taler man sammen, og har bekendtskaber på tværs af
øen. Det kan man også se på medlemmernes placering på øen.
På Odd Fellow logen har jeg kun de ledende medlemmer, som altså
også er dem man skal have fjernet fra øen hvis man vil have
demokrati.
Jeg har ikke log-in til deres medlemsregister. Det ligger på nettet, så er
man dygtig til at hacke vil man kunne få navnene.
Da angrebene på mig enten kan være fra frimurerne, eller Odd Fellow
logens side af. Har jeg valgt at vise det, jeg har fundet omkring dem.
Navnene på dem som kæmper for fortsat enevælde, og som vil have
folkets indflydelse minimeret, kommer her. Først Odd Fellow logen,
hvor der er ca.250 medlemmer i alt. De administrative personer i
Rønne er:
Overmester
Morten R. Hartelius
tlf:56954356
mail:om.loge44 ronnelogerne.dk
Undermester
Sven-Erik M.Gregersen tlf:56956905 mail:um.loge44 ronnelogerne.dk
Sekretær
Morten Munk
tlf: 31607214
mail: sekr.loge44 ronnelogerne.dk
Kasserer
Ole Vang
tlf: 56954800
mail: ingerolevang gmail.com
Skatmester
Kim Vestergaard Eland
mail: skat.loge44 ronnelogerne.dk
Fungerende eksmester
Michael Dam tlf: 56961119
mail: post eborn.dk
Storrepræsentant
Finn Harry Rasmussen
Storrepræsentant uden stemmeret
Bjarne Steen Pedersen
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I Nexø er det følgende:
Overmester
Thomas Tækker tlf. 40906272
mail:overmester@bloge112.dk
Undermester
Claus Kirkegaard Larsen tlf. 30687838 mail: undermester@bloge112.dk
Sekretær
Kjeld Eriksen
tlf. 56488088
mail: sekretaer@bloge112.dk
Kasserer
Jørgen Alstrup
tlf. 30985924
mail: kasserer@bloge112.dk
Skatmester:
Bjarne Hansen tlf. 21244898
mail: skatmester@bloge112.dk
Fungerende eksmester:
Per Ole Petersen tlf. 24804135
mail: eksmester@bloge112.dk
Storrepræsentant
Jørgen Koefoed Riis tlf. 56963036 mail:storrepraesentant1@bloge112.dk
Storrepræsentant
Mogens Jantzen Tlf: 51337490
mail: storrepraesentant2@bloge112.dk

For kvindernes vedkommende ser det således ud:
Overmester
Birthe Jensen
mail: om43 klippen.oddfellow.dk
Undermester
Lissi Kofod-Hansen
mail: um43 klippen.oddfellow.dk
Sekretær
Susanne Voetmann
mail: sek klippen.oddfellow.dk
Kasserer
Ina Grethe Pedersen
mail: kas43 klippen.oddfellow.dk
Skatmester
Lis Margrethe Jørgensen
mail: skt43 klippen oddfellow.dk
Fungerende eksmester
Laila Falk Petersen
mail: lailafpetersen gmail.com
Storrepræsentant
Anette Lind
mail: stor43 klippen.oddfellow.dk
Storrepræsentant uden stemmeret
Bente Lund Jensen
mail: benteljensen mail.tele.dk

Der ud over har jeg fundet følgende som er enten tidligere tillidsfolk,
eller medlemmer:
Erling Vagn Andersen Rønne
Finn Rasmussen Rønne tlf. 2176 1283 mail: fm.lejr@ronnelogerne.dk
Kurt E. Jensen Hasle
tlf. 20331018 mail:sekr.lejr@ronnelogerne.dk
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Mogens Ipsen Rønne
tlf. 29136634
Patriark Steen Hjorth Hansen
Patriark Bjørn Frandsen
Patriark Bjarne S. Pedersen
Patriark Bjarne Drejer Christensen
Patriark Christian Nielsen

mail:kas.lejr@ronnelogerne.dk

Listen på frimurerne, er nogle år gammel, så enkelte kan være døde,
og der kan være kommet nye til. Jeg har valgt at tage alle grader med,
selvom det nok kun burde være dem som har våbenskjold, og som
derfor er riddere, fordi man jo ikke kan melde sig ud af frimurerloger.
Egin
Simon Axel Abrahamsen, Nexø
Søren Asmus Almskou, Aakirkeby
Flemming Gregers Andersen, Bilforhandler Aakirkeby
Frode Vest Andersen, Slagtermester Rønne
Lars Chr. Birch Andersen, Landmand Østermarie
Henry Chr. Appel, uddeler Rønne
Henning Bech, montør Rønne
Jørgen Kjeld Pihl Bayer, Frederikssund
Erik Bjerre, Radiomekaniker Svaneke
Torben Blem-Kofoed, gårdejer Rønne
René Nordin Bloch, uddannelsesleder Rønne
Ove Formand Boesen, formand Hasle
Ole Jensen Bolin, Reklamekonsulent Rønne
Hans Jacob Brünings-Hansen, oberstløjtnant
Christian Crüger, læge
Jesper Johannes Dam, bagermester Aakirkeby
Henrik Ejby, vicepolitikommisær Rønne
Leif Arthur Ekström, ingeniør Hasle
Torkild Engell, inspektør
Jens Ole Fassel, Faglærer Hasle
Carsten Folkmann, Restauratør Rønne
Erik Luvig Folkmann, Bestyrer Rønne
Torben Walther Folsing, Kontorleder Rønne
Gunnar Hougaard Frederiksen, forretningsfører Rønne
Steen Fuglsang, Smed Aarkirkeby
Jan Hammer Fussing, Erhvervskonsulent Gudhjem
Thorbjørn Gjessing, Vandværkspasser Rønne
Kaj Grøn, Depotleder Rønne
Frede Hansen Guldholt, Landmand Sydfyn
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Kenny Ravnholt Hammer, Dyrlæge Storheddinge
Ole Hammer, Købmand Gudhjem
Leif Bruno Hansen, Rådgivende Ingeniør Rønne
Ejvind Carlsen Holm, Turistvognmand Østermarie
Niels Holm, Skibsfører Rønne
Sven-Erik Holm, Kulturformidler Gudhjem
Søren Ravnsbjerg Holm, Konsulent Rønne
Jan Holsterboe, Overlæge Rønne
Peter Bernt Hunner, Glasmager Gudhjem
Frank Jaque, Kok & Restauratør Hasle
Egon Jensen, Tandlæge Svaneke
Kaj Jensen, Skibsfører Nexø
Stephan Jensen, Vicelufthavnsinspektør Rønne
Tom Søren Jensen, Ingeniør Rønne
Vagn Jensen, Cand.jur. Allinge
Jesper Preuss Justesen, Ingeniør Rønne
Henrik Juul-Pedersen, Uddannelsesleder Gudhjem
Holger Juul-Pedersen, Vicepolitikommisær Rønne
Niels Erik Jørgensen, Chefkonsulent Rønne
Keld Kiel, Direktør Rønne
Morten Kirknæs, Murermester Gudhjem
Hans Erik Kjøller, Fyrpasser Gudhjem
Erik Klarup Mogensen, Bankdirektør
Jep Jørn Klarup, Lektor Østermarie
Poul Ove Kofod, Ekspeditionssekretær Klemensker
Poul Troels Kofoed Direktør Rønne
Bent Bornøe Afd. Direktør Rønne
Bertel Krake, Overlærer Rønne
Kell Lund Kure, Gårdejer Svaneke
Henrik Alfred Lund, Muremester Aakirkeby
Dennis Knud Agner Lind, Byggetekniker Hasle
Klaus Funch Lind, Lodsformand Rønne
Johan Ole Lorentzen, Byggekonsulent Rønne
Ole Roulund Marquardsen, Driftassistent Aakirkeby
Jesper Mejlvang Pedersen, Selvstændig Svaneke
Allan Madvig Mogensen, Taksator Rønne
Niels Munch Petersen, Stenværksejer Hasle
Hans Jørn Munk, Kriminalinspektør Nexø
Ole Munk, Caravanforhandler Rønne
Kiim Michael Müller , Direktør Spanien
Ulf Borgen Müller, Trætekniker Aakirkeby
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Bjarne Møller Pedersen, Ingeniør København V
Bjarne Raymond Nielsen, Tømrermester Aakirkeby
Peter Nørlund, Tandlæge Allinge
Palle Dam Olsen, Direktør
Jens Otto Kofod Pedersen, Pensionist Aakirkeby
Jørn-Ole Pedersen, Direktør Rønne
Kurt Røn Pedersen, Logistikchef Rønne
Mikael Garde Pedersen, Konsulent Rønne
Hanus Leivur Poulsen, Maskinmester Rønne
Peter Raabye, Overlæge København Ø
Bent Rye Rasmussen, Nexø
Erik Krogh Rasmussen, Selvstændig Svaneke
Per Kofod Rehfeld, Redaktør København V
Florent Claude Henri Bernard Romain, Rønne
Erik Peter Rønne, Sadelmagermester Aakirkeby
Hogo Klin Rustand-Larsen, Tandtekniker Rønne
Flemming Schou, Vognmand Nexø
Jan Tang Seerup, Fårehyrde Rønne
Karl Edvard Oskar Skovgaard, Direktør Rønne
Danny Joe Kofod Sonne, IT-konsulent Rønne
Bjarne Curt Sten, Diagnostikchef Hasle
Palle-Myhre Svendsen, Grosserer Rønne
Orla-Leonhardt Sørensen, Spanien
Hans-Henrik Bidstrup Thiesen, Administrator Hasle
Jens Bjørchmar Thomsen, Udrykningsleder Rønne
Lars-Henrik Thorngreen, Major Viborg
Niels Tolstrup, Gårdejer Rønne
Søren Tolstrup, Lærer Allinge
Lief Urup, Skovejer
Henry Viborg, Gårdejer Rønne
Per Wistisen, Forsikringsmægler Rønne
Ole Wittrup Petersen, Skibsfører Hillerød
Morten Wolfsberg, Restauratør Gudhjem
Kurt Andri Zarzycki, Direktør Rønne

Salomos Kapel (SAKA)
Ole Brandt-Jensen, VVS mester Hasle
Carsten Gjessing, Erhvervskonsulent
Bent Boris Hansen, Teknisk Chef Allinge
Boris Hansen, Maskinchef Allinge
Ronald Nybro Hansen, Forretningsindehaver Aakirkeby
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Mogens Brandt Keller, Adminstrende chef Rønne
Flemming Munch Kofoed, Gårdejer Aakirkeby
Renst Marius Madsen, Møbelhandler Rønne
Ernst Andreas Mortensen, Bogholder Rønne
Peter Borgen Müller, Maskinmester Aakirkeby
Paul Nielsen, Uddeler Aakirkeby
Finn Vilmar Rønne-Nielsen, Aakirkeby
Jens GronemannWendell, Aarkirkeby

Saxum Lucis (SALU)
Ebbe Drejer, overassistent Allinge
Erling Kristian Foss, pensionsrådgiver Rønne
Kaj Andreas Hansen, Exportchef Rønne
Steen Fritz Hueg, Major Allinge
Søren Koch, Malermester Østermarie
Hans Bernhard Kümler, Havnedirektør Rønne
Kjeld Lauge Larsen, Pedel Rønne
Jens Hede Madsen, Skibsreder Gudhjem
Torben Ferndale Munch, Skatteinspektør Rønne
Henning Andreas Nielsen, El-installatør Aarkirkeby
Carsten Rolsted, Gårdejer Aakirkeby
Carsten Schmidt, Kommandør Rønne
Johan Sørensen, Gårdejer Rønne

Når denne bog er trykt i udlandet, er det fordi kongehuset og
frimurene ville have modsat sig den. Folket må ikke kende sandheden,
at Danmark er ENEVÆLDE.
Hvis ikke man lukker logerne på Bornholm, og regnskabssvindlerne
flytter fra øen, vil jeg få bogen oversat til tysk, med henblik på at
appellere til de tyske turister, om hjælp til at gøre deres ophold på øen
billigere og bedre, ved simpelthen at blive væk, til logerne er væk.
De kilder der er brugt foruden internettet og egne oplevelser:
Sverre Dag Mogstads bog Frimureri, mysterier, fællesskab,
personlighedsdannelse.

Erich Ludendoffs bog om Frimurenes hemmeligheder.
Jeremy Harwoods bog om Frimurenes hemmelige historie.
Odd Fellow logens egen bog om dem selv.
Tidsskriftet Sandheden om Frimurene.
Olav Willadsens bog Stjernestund med Olav Willadsen.
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Andre bøger af Martin Tidsvilde:
Magtens Paragraffer, viser alle ændringer i grundloven fra 1855, 1863,
1866, 1915, 1920, 1939 og 1953.
Den forsvundne grundlov, viser hvad der skete i statsrådet da man
vedtog ændringerne i 1855, 1863 og 1866, der var her at kongemagten
kom tilbage.
Magt, afmagt og kongemagt, gennemgår folkemøderne, politikerne
både dem der kæmpede for grundloven, og dem der i dag kæmper med
grundloven.
Da pøblen rejste sig. Er en bog der beskriver hele den optakt der var til
at vi fik grundloven, det var nemlig et bondeoprør hvor to personer vi
ikke kender så meget til i dag, lavede hele forarbejdet, de to var Rasmus
Sørensen og Peder Hansen
Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, er en samling af alle oplysninger
om mordet fra andre bøger, og giver også en forklaring på hvorfor at
mordet aldrig er officielt opklaret.
Rostock myten, forklarer hvorfor at Danmark blev besat den 9 april
1940, der er noget om alle de aftaler der blev indgået med tyskerne både
før, under og efter krigen.
Påskekrisen 1920, bogen er et resultat af de oplysninger der dukkede op
ved arbejdet med Rostock myten, da det viser sig at der ikke var det
slesvigske spørgsmål som udløste den, og da kongen prøvede at undgå
fyringen af Zahle.
Mordet på Harald Plum, da jeg undersøgte påskekrisen måtte jeg læse
om de personer der kunne være impliceret i de politiske begivenheder der
var i 1920, og her var Harald Plum meget central, så da han begyndte at
skrive sine dagbøger blev de nok lidt for detaljeret, han begik derfor ikke
selvmord, men blev myrdet.
Prinsen der ville være konge, mit første eventyr, det er naturligvis
skrevet med inspiration på virkelige begivenheder. Hvilket alle kunstnere
altid har gjort, selv H.C. Andersen, der i øvrigt ville være blevet
misundelig på den opmærksomhed det fik. Det kom nemlig på forsiden af
Her og Nu i uge 19, 2018.
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